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Dagens tema:  

Beskæftigelse til mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser"  

Oplæg ved Susanne Gram-Hanssen fra ” Et godt liv nu” (60 min) 

Efterfulgt af spørgsmål/dialog (15 min) 

 

Indhold: HR har fokus på målet om at forvaltningen tager udgangspunkt i borgeren, dennes 

virkelighed, ressourcer og drømme/ønsker for et godt liv. 

 ”Et godt liv nu” arbejder netop ud fra denne tilgang og har skabt bemærkelsesværdige resultater. 

Gennem en evidensbaserede tilværelsespsykologi og metode har Etgodtlivnu bl.a. haft forløb med 

udsatte grupper og mentor-forløb med unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.  

http://www.furesoe.dk/Handicap/Handicapraad


   

 

Se fx:https://www.etgodtlivnu.dk/single-post/2018/09/26/Projekt-for-ledige-unge 

Resultater med netop den tilgang er blevet fremhævet i en ny rapport/undersøgelse fra VIVE 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/peer-to-peer-faellesskaber-mellem-socialt-udsatte-

12302/?fbclid=IwAR24IS0dga2TtxPfSVb-2oCWfa4B3seUwzou7ZCnEws47Py5arvZTtBK5jE  

 

Susanne Gram-Hanssen præsenterede sig kort og sit oplæg (se vedlagte bilag ”Furesø Handicapråd” 

og ”Oplæg projekt”). 

Susanne fortalte, at hun har arbejdet med unge mødre i gruppeforløb på Alexandrakollegiet, samt 

bl.a. arbejdet med udsatte grønlandske kvinder. Tilgangen til arbejdet er brug af 

tilværelsespsykologi. I arbejdet benyttes KompetenceCirklen, hvor der er 5 grundspørgsmål som 

bliver stillet gennem hele forløbet. KompetenceCirklen indeholder 10 kompetencer/delmål til at 

opnå målet.  

 

HR spurgte om målgruppen også er til borgere med fysisk funktionsnedsættelse? 

Susanne Gram-Hanssen svarede, at borgere med fysisk funktionsnedsættelse også er en del af 

målgruppen .   

 

HR stillede et spørgsmål til Jobcentret om man kan møde borgeren med tilgangen 

tilværelsespsykologi i stedet for at stille krav og sætte regler mv.? 

Jobcentret svarede, at Furesø Kommune er med i frikommuneforsøget, hvor vi arbejder med 

borgerens ønsker og drømme for fremtiden i uddannelse og job. Frikommuneforsøget givet mulighed 

for at arbejde uden proceskrav i sagsbehandlingen, som handler om, hvor ofte vi skal mødes og 

hvilke indsatser vi sætter i gang og på lovbestemte tidspunkter i kontakten med borgeren – men vi er 

fortsat forpligtet i forhold til økonomi og de begrænsninger som kan følge af dette. 

 

HR drøftede om, hvor meget tid der skal sættes af til at hjælpe borgeren og til at få iværksat det som 

borgeren ønsker?   

Susanne Gram-Hanssen svarede, at det måske ikke handler så meget om hvor meget tid der skal 

sættes af, men at tilgangen til at arbejde med borgeren skal være anderledes. Tidsforbrug kunne være 

at sætte en 30-60 minutter af og så have f.eks. 8-10 borgere i et gruppeforløb, som derefter støtter 

hinanden i dagligdagen.  

Jobcentret fortalte, at der allerede arbejdes med gruppeforløb i Furesø, netop ud fra borgerens 

drømme/ønsker.  

 

Flemming Sommer nævnte, at han gerne vil uddybe de fremsendte spørgsmål og svar på mødet i 

august. Endvidere vil Flemming Sommer komme ind på at folde frikommuneforsøget mere ud, set 

fra Jobcentret, samt fortælle mere om arbejdet med grupperne med de unge som skal i uddannelse. 

 

Helle Valentin spurgte Flemming Sommer, hvorfor der ikke var søgt satspuljemidler til STU?  

Flemming Sommer svarede, at det er ikke uden omkostninger at få satsmidler og man kan ikke være 

sikker på at få puljen, samt at den måde der arbejdes på i Jobcentret virker.  
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Pause med spisning (15 min) 

 

1. Danmarkskortet v. Charlotte Kruse Lange (15 min) 

Charlotte Kruse Lange gennemgik udvikling i klagesager, der har været behandlet i Ankestyrelsen. 

(Se vedlagte bilag ”Danmarkskortet 2018 - Omgørelsesprocenter på socialområdet”) 

  

Charlotte tog udgangspunkt i Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens 

afgørelser på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Charlotte oplyste, at opgørelsen over 

Ankestyrelsen omgørelsesprocenter for Furesø Kommune i 2018 bygger på relativt lille antal 

klagesager. Forvaltningen har stort fokus på at sikre lovmedholdelighed og dermed også at sikre 

vidensopsamling, i de sager som bliver omgjort af Ankestyrelsen. 

 

HR drøftede ankesager vedr. tabt arbejdsfortjeneste og den politiske bevågenhed der er p.g.af 

stigning i udgifter på området.   

 

Furesø Kommune har haft 4 sager med i praksis undersøgelse, jf. Serviceloven § 96 stk. 1 vedr. 

borgerstyret personlig assistance, alle 4 sager ville, såfremt de var blevet anket, være blevet 

stadfæstet . Se praksis undersøgelse s. 9 ” Undersøgelse af kontant tilskud af hjælpere og borgerstyret 

personlig assistance” Bilag 

 

Kort fra DH’erne: (10 min) 

Karin Beyer fortalte, at hun tidligere har lovet at sende en rapport over løbende tilgængelighedssager. 

Den kommer snart. Tiden går lige nu med udbygningen af Plejecenter Lillevang hvor der er møder i 

følgegrupperne onsdag og torsdag.  

Det er besluttet, at boligerne ikke må være mere en 65 m2 brutto, som er det antal m2, der maksimalt 

kan gives boligydelse til. Men størrelsen af boligerne giver udfordringer.  

Første udkast fra arkitekten er ændret, så de krumme bygninger i ellipseområdet erstattes af kantede 

bygninger med rette vinkler. Herved bliver de nye boliger her identiske med de nye boliger i 

tilbygningerne til boklyngerne.  

Karin fortalte også, at det er drøftet med Sine Holm, at et emne på borgmestermødet kunne være 

hvordan kommunen vil sikre, at medarbejderne er kompetente til at sikre tilgængeligheden i 

forbindelse med byggeprojekter i overensstemmelse med de nye formuleringer i bygningsreglementet 

BR18. Bedre tilgængelighed, vil kunne sikre en bedre selvhjælp hos borgere med nedsat 

funktionsevne. 

 

Marianne Rosenvold fortalte, at en konsulent i DH har lavet en kortfattet undersøgelse over hele 

landet omkring BPA efter Ankestyrelsens rapport.  Marianne vil sende undersøgelsen ud til alle. 

Marianne oplyste, at hun er i dialog med flere borgere, som oplyser, at de ikke tør henvende sig til 

kommunen ift. at klage over afgørelser, borgerne spørger også til, om det kan svare sig at anke 

sagerne.  

 

Karin Andersen, præsenterede sig kort. Karin er stedfortræder for Sine Holm, er med i LEV og 

deltager i DH møderne.  

 

Dorthe Stieper fortalte, at hun deltager i følgegruppen om byggeriet af Syvstjerne Vænget. Dorte 

spurgte endvidere ind til specialundervisningen i forbindelse med omlægningen af PPR til at være en 

http://www.furesoe.dk/Handicap/Handicapraad


   

 

del CDS. Charlotte oplyste, at der snart vil komme en invitation til HR fra CDS til at deltage i 

styringsdialogen om specialundervisningsområdet den 15. maj 2019. 

 

2. Kort fra politikerne (10 min.) 

Carsten Svensson fortalte, at en del af de borgere der kunne tænkes at flytte ind i de nye ældreboliger, 

som planlægges indrettet i Farum Midtpunkt ved opdeling af nogle af de store A-lejligheder, ikke vil 

have råd til at bo i de nybyggede boliger. 

 

Helle Valentin gav udtryk for, at det er skræmmende, hvis borgere ikke tør henvende sig til Furesø 

Kommune for at klage over deres afgørelse.   

 

3. Kort fra forvaltningen (5 min) 

Kommentarer til brevet til deltagere på Fyraftensmødet: 

På s. 2 – mangler lidt om borgerens indflydelse på dagsorden.  

Godt at vi giver feedback, det viser, at vi arbejder videre med de forslag, der kom på fyraftensmødet.  

Der bliver også sendt pressemeddelelse ud. 

 

4. Evt. (5 min) 

Intet. 
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