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Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for
Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med
handicap
Sagsnr. i ESDH:

18/15238

Beslutningskompetence:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema:
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv, Udvalget for Beskæftigelse og erhverv
og Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, forelægges forvaltningens status og indstillinger for
aktiviteterne i arbejdsprogrammets punkt 2.4 Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud
for mennesker med handicap. Udvalgene orienteres desuden om forvaltningens strategiske
pejlemærker og værdiggrundlag for udviklingen af det specialiserede voksenråde.

Sagsfremstilling:
Et samlet byråd godkendte i april 2018 det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø,
som skal danne grundlag for Byrådets arbejde og prioriteringer. I arbejdsprogrammet ønskes en
handleplan for punkt 2.4 Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med
handicap..
Arbejdsprogrammets punkt 2.4 består af følgende indsatser:


Flere lokale botilbud og midlertidige bo-afklaringstilbud



Flere egnede boliger og "lokal bostøtte" til unge med psykiske udfordringer



Flere fleksjob og beskyttede jobs til fx psykisk udviklingshæmmede – i samarbejde med
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv



Bedre mulighed for flere foreningstilbud om parasport – koordineres med Udvalg for
Kultur, Fritid og Idræt



Samarbejde med Fontænehuset om socialt og psykisk udsatte – i samarbejde med Udvalg
for Beskæftigelse og Erhverv



Arbejde med fysisk tilgængelighed i alle dele af kommunen.

Furesø kommune er en omsorgsfuld kommune, hvor vi skaber rammer for et godt liv i alle livets
faser og yder en effektiv og respektfuld støtte til de, der får brug for en hjælpende hånd. Målet er et
endnu bedre seniorliv, en omsorgsfuld og sammenhængende støtte til borgere med sociale
udfordringer samt en god forebyggelse. Herunder et ønske om at der arbejdes målrettet for gode bo, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap.
Det kræver et tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder, frivillige organisationer,
civilsamfundet og en målrettet borgerinddragelse for at skabe konkrete, sammenhængende indsatser
på det specialiserede voksenområde.
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Derfor arbejder Forvaltningen med afsæt i nedenstående værdigrundlag og pejlemærker, som
udvalget bedes tage til efterretning,
Værdigrundlag
Værdigrundlaget har sit afsæt i handicappolitikken fra 2014, Furesø Visionen, den Faglige
udviklingsplan for området samt de seks ledetråde for god borgerdialog. Værdigrundlaget beskriver
den kultur vi arbejder ud fra. Det handler om hvordan vi ønsker at møde borgerne og hvordan vi
ønsker borgerne skal opleve mødet med os. Værdierne er grundlaget for, at vi lykkes med vores
faglige kerneopgaver
Vi arbejder for:


at sikre udvikling, mangfoldighed og ligeværd



at bidrage til, at den enkelte borger med funktionsnedsættelse kan opnå det, der for den
enkelte opleves som maksimal livskvalitet



at borgerne understøttes i at tage ansvar for eget liv og til at leve et liv på egne præmisser
med så stor grad af selvhjulpenhed, som det er muligt for den enkelt



at borgere med funktionsnedsættelse eller social udsathed møder en kommune med høj
faglighed, engagement og fokus på inddragelse. Samt at mødet sker med respekt for de valg,
som den enkelte træffer for eget liv



at løse opgaverne helhedsorienteret, koordineret og på tværs af forvaltninger.

Strategiske Pejlemærker
Udviklingen af det specialiserede voksenområde tager afsæt i tre strategiske pejlemærker.
Pejlemærkerne tager udgangspunkt i den måde forvaltningen allerede arbejder på, og giver
retningen for den måde vi ønsker at udvikle det specialiserede voksenområde på.
De tre strategiske pejlemærker er:
1. Højere grad af selvforsyning
Furesø Kommune er traditionelt en køberkommune. Ca. 80 % af udgifterne blev i 2017 anvendt til
køb af tilbud hos eksterne leverandører. Det er forvaltningens anbefaling af kommunen i højere
grad bliver selvforsynende, så vi dels kan imødekomme et fremtidigt stigende behov, samt hjemtage
borgere fra eksterne tilbud. Det vil give en driftsmæssig fordel samt mulighed for en bedre
helhedsorienteret og koordineret indsats til borgerne.
2. Justering og udvikling af tilbudsviften
Det forventes, at et stigende antal borgere i en eller anden form, vil få behov for støtte fra det
specialiserede område. I takt med, at nye generationer med forskelligartet udfordringer bliver en del
af centerets målgrupper og de ældre målgrupper opnår en højere levealder, vil der naturligt også ske
et skift i borgernes udfordringer, behov og ønsker.
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Det kalder på en overordnet omstillingsparathed og en fortsat revurdering og udvikling af
tilbudsviften, så den også frem i tiden matcher borgernes ønsker og behov. Der ud over skal vi
kunne tilpasse os ændringer i lovgivningen, i de gældende rammebetingelser og indenfor den givne
økonomiske ramme.

3. Borger-, pårørende- og frivilliginddragelse/-og indflydelse
Indsatser på det specialiserede voksenområde skal tilrettelægges med en højere grad af borger,
pårørende og frivilliginddragelse jf. Furesø modellen for borgerinddragelse. Herunder både fokus
på inddragelse og indflydelse på egen sag, men også i udvikling af tilbud. Civilsamfundet og de
frivillige kræfter skal i højere grad indtænkes og involveres som en naturlig aktør.
Status og fremadrettede handlinger på arbejdsprogrammets indsatser
Nedenfor gives en kort status på hvert af punkterne i arbejdsprogrammet samt forvaltningens
anbefalinger til fremadrettede aktiviteter. Der hvor punkterne overlapper andre afrapporteringer vil
det fremgå.
Uddybende status og gennemgang af de enkelte områders igangværende og fremadrettede
aktiviteter, findes i bilag 1 – afrapportering af arbejdsprogrammets punkt 2.4 .
Flere lokale botilbud og midlertidige bo-afklaringstilbud
I forvaltningen har der gennem det seneste år været nedsat en boligtaksforce, som har haft til opdrag
at finde egnede lokaliteter til etablering af botilbud til borgere med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser. Dette for at imødekomme hjemtagelsesstrategien og det fremtidige behov for
flere botilbud.
Med budgetaftalen for budget 2019-22 besluttede Byrådet at afsætte anlægsmidler til etablering af
to nye botilbud i årene 2019 og 2020. De to nye botilbud vil tilsammen få ca. 17 boliger.
Af budgetaftalen fremgår det desuden, at der skal laves en analyse af kommunens brug af eksterne
botilbud. Denne analyse forventes at afdække om, og i givet fald hvilke behov, der er for yderligere
botilbud.
Forvaltningen anbefaler at:


Udvalget forelægges, efter frigivelsessagen for anlægsbevillingerne, konkrete planer for
etableringen af botilbuddene herunder projektorganisation, med indarbejdelse af borgere,
høringer og afrapporteringer, til godkendelse.



Budgetanalyserne for brugen af eksterne botilbud samt forvaltningens forslag til yderligere
tiltag på området forelægges som en del af budget processen.

Flere egnede boliger og "lokal bostøtte" til unge med psykiske udfordringer
Boligtaskforcens arbejde har konkret ført til, at der i samarbejde med Boligselskabet Furesødal, er
etableret udslusningsboliger i Farum Hovedgade. .
En udslusningsbolig er en bolig, som udlejes til personer, der opholder sig i midlertidige boformer
efter servicelovens §§107 eller 110 og som lejes efter almene boligloven. Lejen på disse vilkår
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begrænses er begrænset til 2 år. Da der ikke tidligere har været udslusningsboliger i Furesø
Kommune, har forvaltningen ingen erfaringer med effekten.
Forvaltningen anbefaler at:


Der med udgangen af 2019 forelægges en status og evaluering af udslusningsboligerne som
fremtidige boformer, for udvalget til orientering. Såfremt evalueringen viser, at der er gode
erfaringer med udslusningsboligerne vil forvaltningen i samarbejde med lokale
boligforeninger søge at gøre ordningen permanent

Flere fleksjob og beskyttede jobs til fx psykisk udviklingshæmmede – i samarbejde med Udvalget
for Beskæftigelse og Erhverv
I arbejdsprogrammets punkt 6 om Levende erhvervsliv og beskæftigelse til alle afrapporter
forvaltningen punkt 6.2, om arbejdet med at skabe flere fleksjob og beskæftigelsesmuligheder for
udsatte borgere og borgere med fysiske og psykiske handicap og under punkt 6.3 om etablering af
nye socialøkonomiske virksomheder.
Afrapporteringen sker i januar 2019.
Forvaltningen anbefaler at:


Forvaltningen påbegynder en analyse af behov for etablering af flere dag-og
aktivitetstilbudspladser. Analysen fremlægges marts 2019



Der udarbejdes en afdækning af hvor mange borgere med fysiske, psykiske og sociale
problematikker, der er i målgruppen for fleksjob og beskyttede job.



Samarbejdsstrukturerne mellem Jobcenter og Center for børn og voksne skal understøttes, så
relevante borgere med fysiske og psykiske handicap kommer i kontakt med jobcenteret.

Bedre mulighed for flere foreningstilbud om parasport – koordineres med Udvalg for Kultur,
Fritid og Idræt
Af arbejdsprogrammets punkt 4 Et levende kultur-, idræts- og fritidsliv afrapporterer Center for
Borgerservice, Kultur og Erhverv særskilt punkt 4.2 herunder udbygning af samarbejde med
foreninger om inddragelse af udsatte børn, integrationsopgaver, parasport, senioraktiviteter og den
åbne skole
I forbindelse med denne afrapportering har Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv afdækket
hvilke muligheder der allerede eksisterer for at borgere med handicap kan være aktive i Furesø
Kommunes fritids- og kulturaktiviteter og hvilke barrierer der er for flere fritidstilbud til borgere
med funktionsnedsættelser eller som er udsatte.
Dette afrapporteres særskilt til Udvalget for kultur, fritid og idræt i december 2018.
I arbejdet med at skabe bedre muligheder for, og adgang til, foreningstilbud til borgere på det
specialiserede område, vil Center for Børn og Voksne igangsætte initiativer, der kan styrke
samarbejdet med Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv og arbejdet med at få flere borgere
med psykiske, fysiske og sociale problematikker i kontakt med kommunens foreningstilbud.
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Forvaltningen anbefaler her at:


Behovene for flere tilbud om parasport i lokale frivillige foreninger, specifikt for
målgrupperne på det specialiserede voksenområde, afdækkes i samarbejde med Center for
Kultur og Fritid



Der arbejdes med at skabe faste strukturer for vidensdeling og samarbejde, mellem Center
for Børn og Voksne og Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv.



Arbejde på at koble borgere på det specialiserede voksenområde til de frivillige foreninger
og aktiviter gennem bostøtteindsatsen



At Center for Børn og Voksne fortsat har fokus på at have egne sociale-og sundhedstilbud
herunder mulighed for at dyrke idræt, selvom borgerne ikke er en del af foreningslivet.

Samarbejde med Fontænehuset om socialt og psykisk udsatte – i samarbejde med Udvalg for
Beskæftigelse og Erhverv
Der blev på udvalgets møde i maj 2018 besluttet at udvide samarbejdet med Fontænehuset.
Herunder er der oprettet en bostøttefunktion, som udgår fra Fontænehuset. Denne aftale er igangsat
den 1. november 2018, og der pågår stadig et arbejde med at overdrage borgere til Fontænehuset.
Det fremgår af samarbejdsaftalen at der afrapporteres til Byrådet vedrørende disse aktiviteter i maj
2019.
Forvaltningen anbefaler at:


De løbende afrapporteringer som er beskrevet i rammeaftalen med Fontænehuset,
forelægges udvalget i den aftalte kadence, og evalueres.

Arbejde med fysisk tilgængelighed i alle dele af kommunen
I Byrådets arbejdsprogram fremgår det af punkt 1.7 FNs verdensmål og handicapkonvention, at
der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan de enkelte fagudvalg arbejder med FNs
handicapkonvention og Furesøs Handicappolitik, som også beskriver tilgængelighed for borgere
med handicap. Tilgængelighed og dermed også fysisk tilgængelighed skal indtænkes bredt i alle
dele af kommunen og i de fremtidige aktiviteter på området.
Derfor er punktet en del af arbejdsprogrammets punkt 1.7 og afrapporteres der.

Økonomiske konsekvenser:
Aktiviteterne afholdes indenfor det afsatte budget men det kan påregnes at fremtidige behov for
flere botilbud eller dag-og aktivitets pladser, kan kræve anlægsmidler.
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Borgerinddragelse:
Arbejdsprogrammes punkt er blevet forelagt og arbejdet med i MED organisationen, på ledermøder
og personalemøder. Der har været borgermøder og inddragelse af frivillige organisationer og
medlemmer fra handicaprådet i forbindelse med udvikling af tilbudsviften. Forvaltningen og
Handicaprådet vil drøfte hvordan arbejdsprogrammet bliver en natulig del af rådets årshjul og
hvilke aktiviteter der kræver særlige temadrøftelser og inddragelse.
Borgerinddragelsen vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig
inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed for at
blive inddraget.

Lovgrundlag:
Ingen bemærkninger

Det videre forløb:
Efter drøftelse og godkendelse af punkterne i arbejdsprogrammets punkt 2.4 i Udvalget Sociale
forhold, Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og erhverv, og Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt,
vil udvalgene modtage afrapporteringer på de enkelte punkter som det fremgår i forvaltningens
anbefalinger.

Indstilling:
Forvaltningens indstiller, at:
Udvalget Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv, tager orienteringerne om status for
de enkelte indsatser til efterretning og godkender og drøfter forvaltningens anbefalinger for hver af
de 6 indsatser.
Udvalget for Beskæftigelse og erhverv, tager orienteringerne om status for de enkelte
indsatser til efterretning og drøfter og godkender punkterne for ” Flere fleksjob og beskyttede jobs
til fx psykisk udviklingshæmmede” og ”Samarbejde med Fontænehuset om socialt og psykisk
udsatte”.
Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt tager orienteringerne om status for de enkelte indsatser
til efterretning og drøfter og godkender punktet for ”Bedre mulighed for flere foreningstilbud om
parasport”
-

Udvalgene tager forvaltningens værdiggrundlag og pejlemærker til efterretning.

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-12-2018:
Godkendt.
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Bilag:
11880417

Åben Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for
Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og
fritidstilbud for mennesker med handicap
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