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Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
1  Åbent         Orientering om tilsynsreform 
 
045800-2012 
 
 
Resumé 
Folketinget har i juni 2013 vedtaget Lov om socialtilsyn, som betyder, at godkendelse af og 
driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud fra den 1. januar 2014 flyttes fra de 98 kommuner til 5 
kommuner. Formålet er at styrke kvaliteten af tilsynet og sikre, at alle kommunale, regionale og 
private tilbud underlægges samme krav til indholdsmæssig kvalitet. Frederiksberg Kommune er 
udpeget som hjemkommune for det nye Socialtilsyn for kommunerne i Region Hovedstaden der 
benævnes Socialtilsyn Hovedstaden. Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget forelægges 
hermed reformens hovedpunkter til orientering.  
 
Baggrund 

Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om socialtilsyn, hvor én kommune i hver region pr. 1. januar 
2014 overtager godkendelsen af og tilsynet med private og kommunale anbringelsessteder og 
sociale døgntilbud for udsatte børn, unge og voksne i kommunerne og regionerne. Et af 
hovedformålene med tilsynsreformen er, at tilsynet skal professionaliseres og ske på uvildigt 
grundlag. I Region Hovedstaden er Frederiksberg Kommune udpeget som Socialtilsyn i forhold til 
de i regionen beliggende døgntilbud. 

Følgende tilbud er omfattet af Lov om socialtilsyn: 

• Plejefamilier og kommunale plejefamilier (SL § 66, stk. 1, nr. 1 og 2)  
• Døgntilbud, det vil sige opholdssteder, døgninstitutioner, midlertidige botilbud, 

længerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger (SL § 66, stk. 1, nr. 
5 og 6 og SL §§ 107-110)  

• Døgntilbud, hvor hjælpen leveres efter SL §§ 83-87, 97, 98 og 102, det vil sige tilbud, som 
fungerer på samme måde som midlertidige eller længerevarende botilbud, men hvor 
beboerne har en lejekontrakt, idet boligen er opført efter almennyttig boligloven.  

• Stofmisbrugsbehandling (SL § 101) 

På voksenområdet er dagtilbud efter SL § 103 og § 104 ikke omfattet af socialtilsynet, og på 
børne- og ungeområdet er netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier (§ 66, nr. 3 og 
§ 142, stk 2) ikke omfattet. Disse opgaver ligger fortsat i de enkelte kommuner. 

Socialtilsynets fremtidige opgaver  er: 

• Godkendelse 

Hidtil har kun private tilbud skullet godkendes. Fremover skal alle eksisterende kommunale, private 
og regionale tilbud ny-godkendes. Det betyder, at alle Gentofte Kommunes tilbud og plejefamilier 
skal godkendes i løbet af 2014 og 2015 af Socialtilsyn Hovedstaden. Nyoprettede tilbud og nye 
plejefamilier skal ligeledes godkendes af Socialtilsynet. Alle tilbud vil blive vurderet efter 
kvalitetsmodeller udviklet af Socialstyrelsen. 

• Driftsorienteret tilsyn  

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=578305
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Alle tilbud skal have 1-2 årlige anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I 2014 og 2015 tjener 
godkendelsesbesøgene som tilsynsbesøg. Formålet med tilsynet er at føre kontrol med forholdene 
i tilbuddene efter kvalitetsmodellen og at indgå i dialog med tilbuddet i forhold til at fastholde og 
udvikle kvaliteten. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn på et tilbud, når forholdene 
i et tilbud tilsiger det. 

• Magtanvendelse 

Indberetninger om magtanvendelse skal fra den 1. januar 2014 ske til henholdsvis barnets/den 
unges/den voksnes handlekommune, til driftsherre og til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynet 
foretager vurdering af, hvorvidt den enkelte magtanvendelse giver anledning til bemærkninger. 

• Whistleblowerordning 

Der oprettes en whistleblowerordning i Socialtilsynet, hvor enhver kan henvende sig anonymt om 
bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie. 

  

I Gentofte Kommune har Social & Handicap, myndighed anvendt den private leverandør BDO til at 
gennemføre det driftsorienterede tilsyn på kommunens dag- og døgntilbud på voksenområdeti 
forhold til voksentilbuddene og Sociale Institutioner og Familiepleje har anvendt den private 
leverandøg CAFA på børne- og ungeområdet. Sociale Institutioner og Familipleje har endvidere 
udført opfølgende tilsyn på de sociale børne- og ungeinstitutioner, udført driftsorienteret tilsyn med 
plejefamilier bosat i kommunen samt varetaget opgaven omkring godkendelse af private 
opholdssteder og plejefamilier, herunder udbudt de lovpligtige grundkurser for nye plejefamilier. 

Finansieringen af Socialtilsynets opgaver sker dels ved en objektiv finansiering i forhold til 
godkendelse af og tilsyn med plejefamilier og dels ved opkrævning af omkostningsbaserede 
takster på de sociale døgntilbud. Den objektive finansiering er udregnet på baggrund af 
kommunens andel af 0-17 årige og udgør for Gentofte Kommunes vedkommende 0,84 mio. Den 
takstfinansierede del er gradueret efter tilbuddenes størrelse og arten af ydelsen, jf. bilag 1. 
Taksterne er ikke endelig fastlagt. Med de foreløbig udmeldte takster fra Socialtilsyn Hovedstaden 
ser det ud til, at tilsynsopgaven samlet set bliver væsentlig dyrere for kommunerne. 

 
Vurdering 

Udmøntningen af Lov om socialtilsyn følger den oprindelige tidsplan, og det vurderes, at 
Frederiksberg Kommune løfter opgaven til fulde. Frederiksberg Kommune lægger vægt på et godt 
og tillidsfuldt samarbejde med Region Hovedstaden og kommunerne og med høj grad af gensidig 
information og dialog, hvilket vurderes at være en forudsætning for, at Socialtilsynets opgaver kan 
spille relevant sammen med de øvrige opgaver, som kommunerne fortsat løser. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget: 

At orientering om tilsynsreformen tages til efterretning. 
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Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 7. oktober 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Tilsynsreformen 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
2  Åbent         Notat vedr. det kommunale tilsyn i 2012 med dag- og døgntilbud 
 
037258-2013 
 
 
Resumé 
Tilsynsmyndigheden skal én gang årligt fremlægge en samlet afrapportering for Gentofte 
Kommunes Socialudvalg vedrørende Tilsynsmyndighedens arbejde på voksen handicapområdet.  

Tilsynsmyndigheden har for 2012 udarbejdet et kort notat omkring de overordnede konklusioner fra 
tilsynet samt udviklingen i magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i 2012.  I 
tilknytning til dette notat er vedlagt ”Årsredegørelse tilsyn Gentofte Kommune” fra BDO (bilag 1) og 
”Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2012” 
(bilag 2). 

 
Baggrund 
Social & Handicap, myndighed fører tilsyn med kommunens dag- og døgntilbud på voksen 
handicapområdet. Endvidere behandler Social & Handicap, myndighed indberetninger vedrørende 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet.  
 
Tilsynet skal sikre retssikkerheden for en gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke selv er i stand 
til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. Tilsynet skal bl.a. belyse om hjælpen er tilrettelagt 
og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, dvs. om tilbuddene er veldrevene og leverer gode 
ydelser. Endeligt skal tilsynet skabe grundlag for en konstruktiv dialog mellem dem, der bestiller en 
opgave (myndighedsfunktionen) og dem, der fører den ud i livet (driftsafdelingen og de decentrale 
enheder, dvs. tilbuddene), med det formål hele tiden at sikre kvaliteten i opgaveløsningen. 
 
Vurdering 

Social & Handicap, myndighed vurderer, at der med det forelagte notat samt tilhørende bilag er 
givet en god beskrivelse af de gennemførte tilsyn i 2012 på Gentofte kommunes dag – og 
døgntilbud for udviklingshæmmede, sindslidende mv. på voksenområdet. Yderligere er det Social 
& Handicap, Myndigheds vurdering, at der blandt kommunens dag – og døgntilbud på 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3311636
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=664588
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voksenområdet er en god praksis for indberetning, og at der er det nødvendige fokus på området 
fra personale og forstandernes side. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til indberetningerne om 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At notatet med tilhørende bilag vedrørende det kommunale tilsyn med dag – og døgntilbud for 
udviklingshæmmede, sindslidende mv. efter retssikkerhedslovens §16 godkendes. 

2. At notatet forelægges Handicaprådet til orientering og eventuelle bemærkninger. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat vedr. det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud for 2012 
 Tilsynsrapport BDO 2012 
 Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2012 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
3  Åbent         Årsberetning for tilsyn på Pleje- og Sundhedsområdet 2012 
 
019007-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012, der 
indeholder en redegørelse for de gennemførte tilsyn med opgaveløsning på området.  

 
Baggrund 

I 2012 er der aflagt 30 tilsynsbesøg i kommunale og selvejende plejeboligenheder. Disse er fordelt 
med 8 tilsynsbesøg aflagt af Sundhedsstyrelsen, 11 anmeldte tilsynsbesøg og 11 uanmeldte 
tilsynsbesøg aflagt af kommunen.  

Derudover har kommunen aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Tranehaven og på aflastningspladserne 
på Lindely, Skt. Lukas Stiftelsen. 

Endvidere har kommunens visiterende sygeplejersker aflagt tilsynsbesøg hos 43 brugere af 
praktisk hjælp og 12 brugere af personlig pleje og 15 brugere af indkøbsordningen. 

 I notatet gennemgås konklusionerne på de 6 typer af tilsyn. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3314151
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3304226
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3314196
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=641900
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Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at kommunens plejeboligenheder fungerer tilfredsstillende og er 
svarende til de kvalitetskrav, der er stillet vedrørende behandling, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. 
Det har været en løbende udfordring for plejeboligenhederne i fuldt omfang at leve op til 
Sundhedsstyrelsens krav, men det kan her i 2013 konstateres, at de indsatser, der er gjort i løbet 
af perioden 2010 - 2012, har båret frugt, idet der på nuværende tidspunkt er flere 
plejebolighenheder end tidligere, som Sundhedsstyrelsen ikke ønkser at besøge i 2013. 
Tranehaven er ikke omfattet af embedslægeinstitutionens tilsyn og har på det kommunale tilsyns 
opfordring udarbejdet en handleplan til en styrkelse af den sygeplejefaglige dokumentation.  
 
Endelig kan det via tilsynene hos de hjemmeboende modtagere af hjemmehjælp konstateres, at 
der hos alle leverandører er tilfredsstillende overensstemmelse mellem den visiterede hjælp, og 
den hjælp brugeren modtager, og at hjælpen ligeledes er i overensstemmelse med kommunens 
fastlagte serviceniveau.  
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
  
1. At årsberetningen for 2012 vedrørende tilsyn med de sociale opgaveløsninger på pleje- og 
sundhedsområdet tages til efterretning. 

2.  At årsberetningen forelægges Seniorrådet til orientering og eventuelle bemærkninger. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 
 Årsrapport 2012 Gentofte kommune 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
4  Åbent         Årsberetning vedr. magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet 
2012 
 
001762-2012 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger i vedlagte notat beretning om magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten for voksne på pleje- og sundhedsområdet vedrørende 2012. I notatet 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3222631
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3176804
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=495423
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forelægges eksempler på sager i perioden 1. januar - 31. december 2012, hvor det har været 
nødvendigt at anvende magtanvendelsesreglerne eller gribe ind i selvbestemmelsesretten.  

 
Baggrund 

Reglerne for kommunernes omsorgspligt, magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne er fastlagt i Lov om 
Social Service §§ 124 - 129. 

Antallet af indberetninger er på et lavt niveau set i forhold til det antal brugere og de meget 
vanskelige problemstillinger, som medarbejderne står i hos de meget demente brugere. 

  
Lov om Social 

Service 
§ 125 

Lov om Social 
Service 
§ 126 

Lov om Social 
Service 
§ 128 

  Antal 
sager 

Antal 
brugere 

Antal 
sager 

Antal  
brugere 

Antal  
sager 

Antal  
brugere 

2010 1 1 12 6 1 1 
2011 1 1 4 4 1 1 
2012 0 0 8 4 0 0 

Yderligere er der pr. august 2013 udleveret 21 pejle- og alarmsystemer (GPS), hvor brugere har 
givet samtykke eller har været passiv overfor foranstaltningen. 

 
Vurdering 

Årsberetningen for magtanvendelse på pleje- og sundhedsområdet i 2012 afspejler, at antallet af 
indberetninger i forhold til § 126 om fastholdelse er på et meget lavt niveau. Dette skyldes, at der 
fortsat arbejdes med forebygge og håndtere problematisk adfærd samt at arbejde videre med 'At 
arbejde livgivende og aktiverende', og der er fokus på at at støtte den enkelte beboers identitet og 
selvfølelse, hvor medarbejderne tager udgangspunkt i beboerens ressourcer og interesser. Dette 
betyder, at der opstår færre konflikter, og dermed er der behov for mindre magtanvendelse. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 

1. At beretningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på pleje- 
og sundhedsområdet i perioden 1.1. – 31.12.2012 tages til efterretning.  

2. At beretning og orientering forelægges Seniorrådet til orientering og evt. bemærkning.  

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
Beskyttet bilag 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
5  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000089-2013 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 24.09.13.  
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 10. oktober 2013 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=611643
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3314509
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=533293
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7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


