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1. Dagens tema:
SØM - den socialøkonomiske investeringsmodel v. Karsten Storgaard Bjerre fra KL og Københavns
Universitet (60 min)
Karsten Storgaard Bjerre præsenterede sig og gennemgik Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
(SØM). SØM er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal
sammenhæng og sætter fokus på de budgetøkonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at
investere i sociale indsatser.
SØM indeholder en vidensdatabase med omfattende viden om effekter, konsekvenser og priser, som
brugeren kan finde inspiration i og anvende i sin beregning. SØM består derudover af en
beregningsramme, der guider brugeren igennem beregningen trin for trin.
SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske diskussioner, men kan aldrig stå alene,
når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i
høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.
2. Næste års temadrøftelser (20 min)
Punktet blev kort drøftet og det blev aftalt, at forslag til temaer kan sendes til Sine Holm.

Dog blev det besluttet, at Visitationen kommer på besøg på årets første møde.
Det blev også drøftet, at temaet om overgangen fra ung til voksen, som blev startet i 2018, skal
genoptages.
HR var enige om, at der ikke skal være flere møder end de 6 ordinære møder og mødet med
borgmesteren, samt at mødelængden er omkring 2 – 2½ times varighed.
Det blev endvidere besluttet, at DH’erne og forvaltningen fremadrettet skal sende punkter i
overskriftsform til ”Kort fra DH’erne” og ”Kort fra forvaltningen” forud for mødet. Punkterne skal
være sekretæren i hænde senest en uge før mødet og skal være med til at sikre en bedre forberedelse
af møderne og en hurtigere afvikling af punkterne på selve mødet.
3. Kort fra DH’erne: (10 min)
Karin Beyer fortalte, at hun har kontaktet Annelia Fähnrich Jensen i anledning af det uklare svar fra
Visitationen på HR’s skriftlige spørgsmål om ”visitering af boliger til mennesker med
funktionsnedsættelse uanset alder”. Der startes nu en dialog om hvordan det nødvendige samarbejde
mellem sagsbehandlerne i de to centre (CSS og CBV) og Teambolig kan sikres. Vanskelighederne
har været forstærket på grund af personaleskift i Teambolig i flere omgange.
Rasmus Frimodt nævnte, at børn og unge som har en funktionsnedsættelse, er udfordret i deltagelse i
fritidsaktiviteter. Det vil være interessant at drøfte med KFI, hvordan de kan rummes, støttes og
guides bedst mulig. Det er primært frivillige der driver fritidsaktiviteter, som ikke nødvendigvis er
klædt på til opgaven.
Matilde Powers forslog, at de forskellige foreninger kan indgå et samarbejde med DGI, som har et
stort kendskab til området.
Sine Holm fortalte, at Dorthe Stiepers bog med 11 fortællinger fra mødre til børn med autisme er
udkommet Den kan bruges som opslagsværk og som cases af både forældre og fagfolk. Sine Holm
opfordrede hele HR til at læse bogen og stillede et eksemplar til rådighed.

4. Kort fra politikerne (10 min.)
Matilde Powers har været i Galaxen og set stykket ”Skidefuld af historier”, hvor nuværende og
tidligere hjemløse fortæller deres historier i en professionelt opsat forestilling. Forestillingen sætter
tanker i gang i forhold til, hvordan der fra kommunal side kan arbejdes med tidlig indsats.
Skolebyrådsmødet gav 30.000 kr. til, at de hjemløse kan komme rundt i landet og fortælle deres
historier.
HR drøftede om det kan være interessant, at invitere de hjemløse til at komme og holde et oplæg.
Øjvind Vilsholm fortalte, at et nyt parkeringsregulativ har være sendt i høring. Forslaget åbnede
mulighed for, at man kunne parkere delvis ind over fortovet inden for bymæssig bebyggelse.
Høringen resulterede heldigvis i en række indsigelser fra forskellige grundejerforeninger og fra
Karin Beyer på handicaporganisationernes vegne. På baggrund af høringssvarene var der enighed i
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling om at fastholde de hidtidige regler om forbud mod
parkering på fortov. Så denne ændring er ikke vedtaget. Det er altså fortsat forbudt at holde med
hjulene inde på fortov eller cykelsti, selv om det desværre ses dagligt overalt i kommunen. Man

diskuterede om det var muligt at få et projekt op at stå, så der blev sat sedler i forruden hos de
formastelige, der venligt og gerne humoristisk bad bilisten om at overholde reglerne.
5. Kort fra forvaltningen (15 min.)
Charlotte Kruse Lange orienterer om kommende dagsordenspunkter til USS og UDF den 3.12.19.

Evaluering af udvidet samarbejde med Fontænehuset 2019:
Samarbejdet er bedret og der er stor fokus på at nå de ønskede mål.


Afrapportering på arbejdsprogram 3.4 ”Styrket forebyggende indsats”:
Projektmidler til Sundhedsplejen projekt ”En tryg start for alle” udløber i 2020. Der
iværksættes en styringsdialog i første kvartal af 2020 med deltagelse af politikere,
forældre og interessenter, m.h.p at drøfte hvordan projektets resultater kan implementeres
til drift fra 2021.
Metoden inddragende netværksmøder: Børnehandicapmedarbejdere er i gang med
uddannelsen.



Status på de 3 nye botilbud Syvstjernevænge, Hareskovhvile og Tibbevangen:
På Syvstjernevænge er huset revet ned. Der afventes svar på jordbundsprøver, før
byggeriet kan sættes i gang.
Dorthe Stieper orienterede om, at hun sidder med i følgegruppen som repræsentant for
handicaporganisationerne. ”God adgang” har udarbejdet en rapport om tilgængeligheden i
det kommende botilbud på Syvstjernevænge. Målgruppen er ikke fastlagt, men boligerne
er indrettet så en del af de behov en borger med evt. fysisk funktionsnedsættelse har, kan
opfyldes.
Hareskovhvile bliver ledigt ultimo januar. Der udarbejdes plan for ombygning, når
boligerne bliver ledige.

Annelia Fähnrich Jensen orienterede om USS-punkter:

Udmøntning af værdighedsmidlerne


Styrkelsen aftennormering på plejecentrene:
USS har modtaget 3 forskellige scenarier, hvor af et er at få bevilget 1,5 mio. kr. til
aftennormering til at løfte Ryetbo.



Ældreboliger i Farum Midtpunkt:
De 30 planlagte nye ældreboliger sættes i bero, og der arbejdes på at udarbejde en
helhedsplan for hvilke behov der er for boliger fremadrettet i kommunen.
Annelia Fähnrich Jensen vender tilbage omkring marts måned, hvor der forventes at være
nyt omkring ældreboligerne.

Sine Holm afsluttede mødet med at sige tak for i år og ønskede alle en god jul.

