NOTAT

Frikommunevedtægt for Aarhus Kommune til frikommuneforsøg
om søvnforbedrende velfærdsteknologi
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.
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Titel på forsøg: Søvnforbedrende velfærdsteknologi
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

Oktober 2018 – 2020

Forsøgsindhold

Forsøget omhandler anvendelsen af
sensorbaseret søvnmonitoreringsteknologi og
situationsbestemt videobaseret kig-ind.
Forsøget vedrører borgere med betydelig og
varigt nedsat psykisk funktionsevne, såsom
demens, der er omfattet af § 124 a i
serviceloven. Forsøget indbefatter borgere, der
har ophold på et plejehjem.

Forsøgshjemmel

§14 f i bekendtgørelse af lov om
frikommunenetværk:
Børne- og socialministeren kan godkende
frikommuneforsøg, hvorefter
kommunalbestyrelsen i en frikommune i
frikommunenetværket om bedre styring af
udgifterne på det specialiserede socialområde
kan træffe afgørelse om i en afgrænset periode
at anvende situationsbestemt video-, audio- og
bevægelsesovervågning for en person med
betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne,
jf. § 124 a i lov om social service, der har ophold
i en boform efter lov om social service eller en
plejebolig efter lov om almene boliger eller en
friplejebolig efter lov om friplejeboliger el.lign.,
hvis den pågældende ikke modsætter sig dette
og det samlet set vurderes som det mest
hensigtsmæssige middel til at tilgodese
hensynet til borgeren, herunder hensynet til
borgerens værdighed og selvbestemmelse samt
behovet for at drage omsorg for borgeren.
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NOTAT

Det er desuden en forudsætning, at der
indhentes samtykke fra borgerens nærmeste
pårørende eller fra en værge, jf.
værgemålslovens § 5.
Supplerende ansøgning af 13. september 2018
er efterfølgende godkendt af Børne- og
Socialministeriet pr. 28. september 2018.
Forsøgsbeslutning

Magistraten for Aarhus Kommune besluttede d.
17. maj. 2016 at godkende deltagelsen i
frikommuneforsøg vedrørende mere
sammenhængende indsatser på tværs af
sektorområder.

Evaluering

Forsøget evalueres ved udgangen af
forsøgsperioden i samarbejde med VIVE
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