NOTAT

Frikommunevedtægt for Aarhus Kommune til frikommuneforsøg
om plejehjemstilsyn
Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C.
EAN nummer 5790000421497
Frikommunevedtægten beskriver igangværende forsøg i forbindelse
med, at Aarhus Kommune er udvalgt som frikommune i perioden
2016-2020.

Januar 2018
Side 1 af 2

Titel på forsøg: Plejehjemstilsyn
Frikommunenetværk

Omhandler: ”Mere sammenhængende indsatser
på tværs af sektorområder”

Deltager kommuner

Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og
København

Deltagende forvaltning

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Forsøgsperiode

Januar 2018 – december 2020

Forsøgsindhold

De kommunale tilsyn med plejecentre foretages
som anmeldte tilsyn i stedet for, som loven
foreskriver, uanmeldte tilsyn.
I Sundhed og Omsorg vil 1/3 af plejehjemmene,
årligt modtage et anmeldt tilsyn, mens de
resterende 2/3 modtager uanmeldt tilsyn. Den
tredje del der får anmeldt tilsyn, vil gå på skift.
De anmeldte tilsyn bliver adviseret pr. telefon
eller mail seks uger forinden selve tilsynet.
Formålet med forsøget er, at afdække om dette
har betydning for kvalitetsudviklingen.

Forsøgshjemmel

§ 29 i Lov om frikommunenetværk:
Kommunalbestyrelsen i en frikommune i
frikommunenetværket om mere
sammenhængende indsatser på tværs af
sektorområder, kan træffe beslutning om, at §
151, stk. 2, 1. pkt., og § 151 a, stk. 2, 1. pkt., i
lov om social service fraviges, således at et
anmeldt tilsyn kan træde i stedet for et uanmeldt
tilsyn.

Forsøgsbeslutning

Magistraten for Aarhus Kommune besluttede d.
17. maj. 2016 at godkende frikommuneforsøg
vedr. plejehjemstilsyn.

Evaluering

Løbende efter hvert tilsyn. Se side 2.

SUNDHED OG
OMSORG
Strategi og Udvikling
Aarhus Kommune

SU Staben
Rådhuset
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89
40 97 64
Direkte e-mail:
sof@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 05.02.2018
Sagsbehandler:
Sus Freundt

NOTAT

Spørgeskema til evaluering af frikommuneforsøg
om plejehjemstilsyn
1. Tilsynsform
Januar 2018
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Sæt kryds
Anmeldt tilsyn
Uanmeldt tilsyn

2. Nedenstående besvares uanset tilsynsform
Hvordan vurderer du følgende
I høj
grad

I nogen
grad

Hverken/
eller

De relevante ledere og
medarbejdere var til
stede ved tilsynet
Tilsynet bidrog til
relevant læring
Tilsynet bidrog med ny
viden om kvaliteten på
vores plejehjem
Vi var, alt i alt, tilfredse
med måden tilsynet blev
gennemført på

3. Dette punkt besvares kun ved anmeldte tilsyn
Beskriv kort fordele og ulemper ved anmeldte tilsyn i forhold til
uanmeldte tilsyn?
Fordele: _____________________
Ulemper:____________________

4. Hvilken form foretrækkes fremover?
Sæt kryds
Anmeldt tilsyn
Uanmeldt tilsyn

5. Yderligere kommentarer til tilsynet?

I mindre grad

Slet ikke

