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Dagsorden 
 

1.  Orientering om etablering af socialøkonomiske virksomheder og indsats for Klapjob v. 
Centerchef Flemming Sommer fra Jobcentret  

 10 min 

 Sagsfremstilling: 
Furesø Kommune ønsker at formalisere samarbejdet med KLAPJob for, at flere borgere får mulighed for at 
få/opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og de fællesskaber, som er på en arbejdsplads. 
Jobcenter Furesø har ikke tidligere haft en samarbejdsaftale med KLAPjob, men har kun ved konkrete 
henvendelser fra borgere etableret jobs via KLAPjob. 
 
Jobcentret har ved udgangen af 2021 afholdt et indledende møde med KLAPjob for at afsøge muligheden for 
at mere formaliseret samarbejde og det aftaltes, at når Covid-19 situationen var stabiliseret, og det igen var 
trygt for udsatte og sårbare borgere at komme ud på arbejdsmarkedet, ville der blive arbejdet videre med 
indsatsen. 
 
Konkret vil et samarbejde indebære: 
 
En udvidet samarbejdsaftale med KLAPjob: 
 

1) Aftalen som primært har karakter af en formalisering af det arbejde, vi i fællesskab allerede 
gør (bare i mindre grad) i Furesø kommune. 

 



 

 

2) Udarbejdelse af en samarbejdsfolder til brug for motivation af borgere i Furesø kommune som 
gerne vil have et KLAPjob, se hjemmeside her: 
https://klapjob.dk/kommune/samarbejdskommuner/ ) incl. en udtalelse fra  udvalgsformand, 
Mathilde Powers. 

 
Herefter udbredes kendskabet til Klapjob og indsatsen herfor via samarbejder mellem medarbejdere fra Center 
for Børn og Voksen (f.eks. borgervejledere) samt Jobcentret. Ligeledes kan kendskabet til KLAP udbredes via 
handicap organisationerne. 

 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
  

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med den udvikling, der havde været 
på beskæftigelsesområdet i forhold til at få borgere med en funktionsnedsættelse i beskæftigelse, herunder 
samarbejdet med KLAPjob og socialøkonomiske virksomheder.  
 
Handicaprådet vil gerne modtage status på projektet sidst på året, når der har været afholdt møder med 
KLAPjob. 

  

2. Handicaprådet drøfter med Borgmesteren, hvordan Furesø Kommune vil øge beskæftigelsen 
blandt mennesker med handicap 

 35 min 

 Sagsfremstilling: 
Til Handicaprådsmødet den 7. april 2022 fremsatte Handicaprådet ønske om at drøfte med Borgmesteren, 
hvordan Furesø Kommune vil øge beskæftigelsen blandt mennesker med handicap.  
 
Handicaprådets spørgsmål til Borgmesteren: 

 Hvordan vil Furesø kommune øge beskæftigelsen blandt mennesker med handicap? 

 Hvilke politiske tiltag og indsatser er i gang? 

 Hvad er de politiske mål, for området?  

 Hvordan kan Handicaprådet bidrage til arbejdet? 

Spørgsmålene skal ses på baggrund af den position Furesø befinder sig i på den generelle beskæftigelse, som 
det blandt andet bliver udtrykt i pressemeddelelsen af 11. februar 2022. Her fremgår det:   

"Historisk lav ledighed 
Ligesom i resten af landet, falder ledigheden i Furesø. Den seneste opgørelse af ledighedsprocenten fra 
december 2021, viser en bruttoledighed på kun 1,7%, hvilket sågar er lavere end i 2008. De nye tal glæder 
formand for Beskæftigelse og Erhverv, Hasan Yilmaz (A): 
”Vi starter vores arbejde i udvalget på et rigtigt fint grundlag. Jobcentret gør en formidabel opgave for at 
finde medarbejdere til vores lokale virksomheder. Det vil jeg gerne rose. Den lave ledighed betyder også, at 
jobcentret kan frigøre ressourcer til at gøre endnu mere for borgere med funktionsnedsættelser samt 
borgere som er vurderet aktivitetsparate og dermed står længere fra arbejdsmarkedet”, fortæller Hasan 
Yilmaz."  

Hele pressemeddelelsen kan ses her: 

https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/februar/furesoe-i-unik-position-paa-

beskaeftigelsesomraadet/  
  

https://klapjob.dk/kommune/samarbejdskommuner/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.furesoe.dk%2Faktuelt%2Fpressemeddelelser%2F2022%2Ffebruar%2Ffuresoe-i-unik-position-paa-beskaeftigelsesomraadet%2F&data=05%7C01%7Csine.holm%40biomerieux.com%7C2078407f0c14479dad8e08da220f42d0%7Caec0543acc734fa49e2acf52adf9b788%7C0%7C0%7C637859746187559040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DqiH%2BWCYgi5ugdG5l0l8u%2FWm1voHlQt3CJr7%2FitCNEw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.furesoe.dk%2Faktuelt%2Fpressemeddelelser%2F2022%2Ffebruar%2Ffuresoe-i-unik-position-paa-beskaeftigelsesomraadet%2F&data=05%7C01%7Csine.holm%40biomerieux.com%7C2078407f0c14479dad8e08da220f42d0%7Caec0543acc734fa49e2acf52adf9b788%7C0%7C0%7C637859746187559040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DqiH%2BWCYgi5ugdG5l0l8u%2FWm1voHlQt3CJr7%2FitCNEw%3D&reserved=0


 

 

  Handicaprådet og Borgmesterens drøftelse: 
 
Borgmesteren indledte drøftelsen med at understrege, at beskæftigelse hænger tæt sammen med 
oplevelsen af livskvalitet for de fleste mennesker, og at det derfor også er rigtig vigtigt, at mennesker med 
funktionsnedsættelse kan komme i beskæftigelse. Det er både vigtigt for det enkelte menneske og for 
kommunen, særligt i en tid som nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det er således en win-win situation, 
såfremt vi i kommunen lykkedes med at få flere borgere med funktionsnedsættelse i beskæftigelse.  
 
Vi skal have fokus på de borgere, som gerne vil i beskæftigelse, men som ikke kan arbejde på fuld tid, fx ved 
opfølgning i fleksjob, brug af socialøkonomiske virksomheder, kompenserende støtte på arbejdspladsen eller 
ved at understøtte arbejdspladsen med hjælpemidler.  
 
Centerchef Flemming Sommer oplyste supplerende, at Jobcentret har et samarbejde med DHF Furesø i om at 
få borgere med funktionsnedsættelse i beskæftigelse. Qua samarbejdet er 45 borger indtil videre kommet i 
beskæftigelse. 
 
Borgmesteren oplyste videre, at der var et stort politisk ønske om at understøtte, at borgere med 
funktionsnedsættelse kommer i beskæftigelse. Det gode samarbejde med virksomhederne i kommunen er 
med til at understøtte, at flere borgere med funktionsnedsættelse kommer i beskæftigelse.  
 
Det blev drøftet, hvordan der kan etableres flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen, og hvordan 
man blandt andet på kommunens bosteder og dag- og aktivitetstilbud kan understøtte de borgere, som 
gerne vil i beskæftigelse. 
 
Det blev også drøftet, hvordan Handicaprådet kan bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse kommer 
i beskæftigelse. Det blev foreslået, at Handicaprådet arrangerer oplæg/møder med indlæg fra borgere, som 
er kommet i beskæftigelse med henblik på at inspirere andre borger med funktionsnedsættelse. 

 
Borgmesteren afsluttede drøftelsen og konkluderede, at kommunen skal have styrket fokus på at koordinere 
indsatser på tværs af faglige områder, fx Jobcentret, bosteder, rådgivningscafeen og inddrage 
Handicaprådet, som et værktøj til at nå kommunens mål om at få flere borgere med funktionsnedsættelse i 
beskæftigelse. 
 

  

3. Handicaprådet drøfter status på tilgængelighed med Borgmesteren  30 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet og Borgmesteren drøfter status på tilgængelighed i kommunen, herunder hvad der er 
planlagt, markedets usikkerhed i forhold til priser mv., samt hvordan Furesø Kommune arbejder med 
tilgængelighed, og hvad det stiller af krav til vores projekter og vores medarbejdere. 
 

 Handicaprådet og Borgmesterens drøftelse: 
 
Handicaprådet udtrykte bekymring for, at det ikke er økonomisk muligt at få lavet alle de 
tilgængelighedsprojekter, som der pt. står på kommunens liste inden for en overskuelig fremtid, samt at der 
forventeligt også vil komme flere projekter i fremtiden. Pt. vil der gå mindst 10 år, før det er muligt at 
udbedre de nuværende behov. 
 



 

 

Borgmesteren oplyste, at vi på alle områder i kommunen har en mangelliste, og at vi derfor må prioriterer de 
midler, der er til rådighed. Borgmesteren har svært ved at se, at der kan afsættes flere penge til 
tilgængelighedspuljen på nuværende tidspunkt. 
 
Handicaprådet lagde også op til en drøftelse af, hvordan tilgængelighed i højere grad kan blive en integreret 
del af politikkernes og forvaltningens tankegang. 
 
Borgmesteren svarede, at både politikerne og forvaltningen fortsat skal være særlig opmærksom på at 
tænke tilgængelighed som en integreret del af vores arbejde, og vi skal i organisationen have en proces, som 
sikrer, at viden om tilgængelighed ikke går tabt, når en medarbejder får andet arbejde.  
 
Centerchef Gitte Elefsen oplyste supplerende, at der er fokus på tilgængelighed i Center for Kommunale 
Ejendomme, og at centret arbejder intensivt på at fremme den dagsorden. Alle medarbejdere har fx fået 
tilsendt en huskeseddel i forhold til tilgængelighed i bygninger. Centret har også en erfaren medarbejder, 
som står for at formidle viden om tilgængelighed og lære nye medarbejdere herom. Hertil kommer diverse 
workshops og kurser. 
 
Borgmesteren afsluttede drøftelsen og foreslog, at kommunen bl.a. kan invitere God Adgang til et ledermøde 
el.lign. med henblik på at udbrede viden om tilgængelighed i dagligdagen som i forbindelse med 
moderniseringer og byggerier. 
 

  

 Pause     5 min 

  

4. Afsluttende behandling af botilbuddet Søndersø og tilgængelighed, samt God Adgangs rapport 
og evt. ekstra tiltag/v. Erik Justesen Afdelingsleder for Udvikling og Byggeri i Center for 
Kommunale Ejendomme og Anlæg 

10 min 

 Sagsfremstilling: 
Jf. status til Handicaprådets dagsordenspunkt 10.C på møde torsdag d. 7. april 2022:  
 
”Vi er i gang med denne principelle sag om tilgængelighed ved adgangsvejen til botilbuddets 2 
hovedindgange og kan give følgende status i sagen, som i skrivende stund ikke er afsluttet endnu. 
 
Kommunens rådgiver på byggesagen fastholder lovligheden i udførelsen og samtidig har God Adgang v/Ulla 
Kramer vurderet adgangsvejen til de 2 hovedindgange jf. vedhæftede rapport. God Adgang har bedt om, at 
byggemyndigheden tager stilling til slotsgrus på adgangsvejen om det er lovligt eller ikke lovligt, som noget 
nyt siden BR18. Dette pågår lige nu og i den forbindelse er Bolig- og Planstyrelsen involveret. Der er naturligt 
flere parametre i spil i denne sag, som skal have fundet sin balance herunder tilgængelighed, brugernes 
ønsker og bæredygtighed. Kommunen vender tilbage med et endeligt svar så snart sagen er 
færdigbehandlet.  
 

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at Furesø gennem et innovativt partnerskab har bygget et 

Verdensmålshus til DGNB Guld, som Real Dania har støttet økonomisk i forhold til energiløsninger. Et træhus 

fra yderst til inderst, som opvarmes udelukkende med energibesparende varmepumper og med solceller på 

taget. Regnvand opsamles og genanvendes til toiletskyl og neden under alle fliser bruger vi genbrugsgrus. 

Botilbud Søndersø har også indgået i et forskningsprojekt med DBI, hvor der er forsket i nye bæredygtige 

brandløsninger til byggeriet.” 

 

Kan det oplyses, at kommunen fortsat afventer svar fra Bolig- og Planstyrelsen.  



 

 

 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet henstiller til, at Furesø Kommune beslutter, at der skal være fast underlag, fx fliser eller 
asfalt, i indgangspartiet til kommunale ejendomme, uanset at det er lovligt at etablere grussti. 
 

  

5. Orientering om lydproblemer på botilbuddene Syvstjernevænge og Søndersø/v. Erik Justesen 
Afdelingsleder for Udvikling og Byggeri i Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 

 5 min 

 Sagsfremstilling: 
Beboere ved Botilbud Syvstjernevænge og Botilbud Søndersø har klaget over lydproblemer mellem  
Bo-enhederne på begge botilbud, især ved Syvstjernevænge. Der er over en længere periode arbejdet med   
rådgiver og entreprenør, som har bygget begge tilbud for at finde frem til, hvad årsagerne kunne være, uden 
at vi har kunnet komme lydproblemerne til livs. Det har afstedkommet, at kommunen har bedt 
rådgivningsfirmaet COWI om at undersøge problemstillingen. 
 
COWI har foretaget lydmålinger i værelsesskellene (bo-enhederne) mm. I henhold til hvordan byggeriet er 
opført, opfattes de enkelte værelser på Stjernevænget 10 som individuelle bo-enheder, hvilket betyder, at 
der skal overholdes en luftlydisolation på R’w > 55 dB. Hvilket de ikke gør. Der er målt en lydisolation på 
mellem 32 og 42 dB.  
 
I forhold til de brugermøder m.v. som er afholdt, har kravet været en luftlydisolation på R’w>60+. 
Sammen med rådgiver på sagen og Alpha Aps Akustikpartner er der igangsat et afhjælpende projekt med 
start i Botilbud Syvstjernevænge, startende med et pilotprojekt/Mock-up løsning i værelser/Bo-enhederne 4 
og 5, for at sikre, at den fulde løsning løser lydproblemerne for begge botilbud. 
18. maj 2022 har rådgiver og Alpha Aps Akustikpartner haft besigtigelse med entreprenør/håndværker for 
tilbudsgivning af pilot projektet/Mock- up løsningen. 
 
Når tilbud foreligger igangsættes straks pilotprojekt/Mock- up løsning. Derefter fortsættes der i resten af 
værelser/bo-hederne I Syvstjernevænge og i Botilbud Søndersø, såfremt ændringen løser lydproblemerne. 
 
Løsningsforslaget går på at forbedre lydisoleringen på lofter og vægge i bo-enhederne, som COWI og Alpha 
Aps Akustikpartner er enige om: 
Omfang: 
Lydisolationen mellem bo-enhederne er ikke tilstrækkelig. Det er dokumenteret i rapport fra COWI og i Notat 
Lyd-0184 fra Alpha Lydisolering (Rapporterne er ikke medsendt- men kan eftersendes hvis det ønskes). 
I notatet opstilles forslag for udbedring: 
Punkt 1: 
• Troldtekt plader demonteres i bo-enhed 04. 
• Der monteres 1. lag Fermacell på hele loftet. 
• Der monteres 45 mm lægter og mineraluldsisolering. 
• Troldtekt loftet genmonteres. 
Punkt 2: 
• Lydisoleringen måles og sammenlignes med målingen foretaget d. 26. april. 
Punkt 3: 
• Væggen i stuen mellem bo-enhed 04 og 05, beklædes med et ekstra lag Fermacell 
på begge sider. 



 

 

Punkt 4: 
• Lydisoleringen måles og sammenlignes med målingen punkt 2. 
Hertil kommer el- og malerarbejde 
El-arbejde: 
• Installationer i loft og vægge demonteres 
• Ledninger forlænges om nødvendigt. 
• Installationerne reetableres i nyt loft og væg med ”udvendige” underlag. 
• Flytning af eventuelle brandmeldere er IKKE inkluderet i arbejdet 
Malerarbejde: 
• Eventuelle skader som hidrører fra loftsudskiftningen repareres. 
• Nye vægoverflader afsluttes med spartel, filt og maling. 
 
Sideløbende med løsning af problemet pågår ansvarspådragelsessag med kommunens advokat i forhold til 
rådgivningen, projekteringen og udførelsen af Botilbuddene over for rådgivere/entreprenør.  
 
Pilotprojekt på syvstjernevænge, sat plader på væggene og tester stadig mangler stadig noget, hvis 
manglerne findes udbredes til både syvstjernevænge og søndersø,  
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og udtrykte ønske om at høre det endelige resultat, når 
det foreligger. Handicaprådet ønsker også en tilbagemelding på, hvordan kommunen vil sikre, at der bliver 
taget læring af sagen, fx om eventuelle fremtidige bygninger bliver lydtestet, før borgerne flytter ind, så 
noget lignende ikke sker igen. 
 

  

6. Orientering om pårørendetilbud i tilbud Furesø kommune v. Afdelingsleder Morten Ulrik 
(Center for Børn og Voksne) og Centerchef Annelia Fähnrich Jensen (Center for Sundhed og 
Seniorliv) 

 30 min 

 Sagsfremstilling: 
Handicaprådet havde den 27. maj 2021 med deltagelse af borgmester Ole Bondo Christensen temaet 
”pårørendes vilkår” på dagsordenen.  
 
Marie Lenstrup - medstifter og formand i foreningen Pårørende i Danmark - holdt oplæg om, hvordan det er 
at være pårørende i dag, og hvordan kommunerne kan gøre det nemmere at være pårørende. Hun 
gennemgik bl.a. de forskellige roller pårørende har, og hvilke elementer der kan indgå i en pårørendepolitik, 
herunder hvordan man bedst støtter de pårørende.  
 
Borgmester Ole Bondo Christensen gav på mødet udtryk for, at det er vigtigt, at kommunen har fokus på de 
pårørende og på den rolle, de pårørende spiller og på, hvordan kommunen kan understøtte de pårørende. 
Det er også vigtigt, at de pårørende bliver inddraget og støttet, som en del af den samlede indsats for 
borgerne, og at der bliver talt om de pårørendes vilkår i de politiske udvalg. Det skal ske med afsæt i det, der 
bliver gjort i dag i kommunen og med fokus på, hvad der kan gøres mere af.  
 
Formanden foreslog, at Handicaprådet kunne bruge den digitale inddragelsesplatform til 2030-visionen til at 
spørge kommunens borgerne, på hvilke områder der er behov for en pårørende indsats i kommunen. 



 

 

Borgmester Ole Bondo Christensen foreslog, at det også blev undersøgt, hvilke erfaringer medarbejderne i 
hjemmeplejen, på plejehjemmene, botilbud, i visitationen mv. har. 
Et enigt Handicapråd besluttede på mødet den 14. oktober 2021, at anvende platformen til at afdække  
dilemmaer og støttebehov for omsorgspårørende i Furesø Kommune. Det blev i den forbindelse foreslået af 
forvaltningen, at de tilbud, som kommunen allerede har til pårørende, kan blive synliggjort på platformen, fx 
pårørende grupper og andre tilbud.  
 
Handicaprådet har på den baggrund ønsket, en orientering om pårørendetilbud i Furesø kommune.  
 
På ældreområdet er der tilbud om afløsning og aflastning af pårørende, disse tilbud henvender sig 
hovedsageligt til pårørende og borgere med demens, men er der andre, der kan profiterer af tilbuddene, kan 
tilbuddene også tilbydes til dem. Via visitationen tilbydes samvær med f.eks. demensramte i eget hjem, som 
afløsning af pårørende, afløsning med praktiske opgaver, midlertidigt døgnophold som f.eks. aflastning af 
pårørende der indgår som en del af pasningen af borger i eget hjem. 
 
Andre tilbud via demensteamet er: 

 demensvejledning og koordinering 

 åben demensrådgivning på Skovgården 

 demenscafe ”Husker du” tilbud for borgere der er demensramte, eller andre der er berørt af demens, 
dette tilbud ligger i samarbejde med frivilligcentret 

 kom ud i naturen tilbud for borgere med demenssygdom og pårørende  

 pårørendekursus, der afholdes pårørendekurser i demens to gange om ugen 

 pårørendegrupper, her mødes pårørende med andre pårørende i samme situation 
 
Derudover afholder Alzheimer Foreningen demensrådgivning, møder, foredrag, kurser og andre aktiviteter 
for både demensramte og pårørende, ligeledes har Ældresagen m.m. tilbud til pårørende som der ikke bliver 
redegjort for her. På plejehjemmene har en gruppe pårørende taget initiativ til at etablere beboer – og 
pårørenderåd. Der afholdes beboer og pårørende møder på alle kommunes plejehjem. 
 
På det specialiserede voksenområde arbejder vi hele tiden med fokus på et selvstændigt og selvhjulpent liv 
for borgerne, og hvordan eventuelle pårørende kan understøtte den proces. En del af de borgere vi har på 
området, har et problematisk, intet forhold eller slet ingen pårørende. Så vores fokus er også på at 
identificere og finde andre fællesskaber. Nogle pårørende er værger og er derfor helt tæt på samarbejdet 
med personalet.  
 
Morten Ulrik, leder af botilbuddene Svanepunktet, Langkærgård og Syvstjerne Vænge, vil deltage på mødet. 
Han vil fortælle om pårørende samarbejdet på botilbuddene.  
 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og gav udtryk for, at det er dejligt at høre om de mange 
initiativer, der er i gang, og hvordan man former tilbuddene i forhold til, hvad der er behov for. 
 
Handicaprådet vil undersøge nærmere, hvad en pårørendepolitik kan indeholde. 
 

  



 

 

7. Status på udviklingsarbejdet i visitationen, v. Områdeleder Sanne Hansen (Center for Sundhed 
og Seniorliv) 

25 min 

 Sagsfremstilling: 
I foråret 2021 oplevede flere borgere og pårørende problemer i kommunikationen med Visitationen. Det 
handlede blandt andet om manglende tilbagemelding til borgeren, oplevelsen af ikke at være inddraget i 
egen sag og at blive talt ned til. En handleplan om bedre samarbejde og kommunikation mellem 
borger/pårørende og medarbejdere i Visitationen blev udarbejdet. Handicaprådet vil blive orienteret om og 
få status på de konkrete punkter i handleplanen. 
  
Områdeleder Sanne Hansen orienterer om udviklingsarbejdet og svarer på eventuelle spørgsmål. 

 Forvaltningens indstilling: 
Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning 
 

 Handicaprådets beslutning: 
Punktet blev udsat til et senere møde. 
 

 


