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Forespørgsel vedr. tilsyn 

 

Den 26. januar 2022 blev Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteret om, at 
afdelingen havde ønsker om at ændre på det kommunale tilsyn fremover. 
Udvalget drøftede forskellige perspektiver og bad om at få en status igen, 
når koncepter var endeligt beskrevet. S&O havde et ønske om, at 10 - 20% 
af tilsynene skulle gennemføres af en ekstern leverandør. Når der var tale 
om dette begrænsede volumen, kunne man undgå udbud. 
 
På udvalgsmødet 18. maj blev udvalget præsenteret for den endelige model. 
På dette tidspunkt havde der ikke været udført kommunale tilsyn i 
indeværende år. Grundet dette skulle den eksterne leverandør gennemføre 
30 tilsyn i 2022. 
 
Ved en efterfølgende henvendelse til S&O blev vi oplyst om, at Hjortshøj og 
Møller Care var udvalgt til at udføre tilsyn. 
 
Imidlertid har der hen over foråret været en del pressebevågenhed om 
tilsyn, da der var fire plejehjem, der havde fået en dårlig score på grund af 
fejl og mangler i 2021. De skulle have haft tilsyn i første og andet kvartal i 
2022, og det har de ikke haft. Ved en henvendelse til S&O den 4. august, blev 
det oplyst den 11. august, at Hjortshøj og Møller ville gå i gang i den 
pågældende uge, og alle plejehjem ville få tilsyn i år. 
 
Den 23. august havde DK NYT en artikel om Nyvang i Randers. Artiklen 
sluttede med følgende: ”Kommunen DK har tidligere beskrevet, at Randers 
stoppede samarbejdet med det eksterne firma, som har stået for eksterne 
tilsyn af plejehjemmene, HM Care, efter at det ingen fejl fandt hos Huset 
Nyvang. En måned senere fandt statens tilsyn så graverende fejl, at 
kommune fik et påbud med 17 krav.” 
 
Vi vil på baggrund af dette gerne vide: 

- Hvad er baggrunden for, at man har undladt at lave tilsyn i første og 
andet kvartal 2022, når tilsynet sidste år har bedt om det? 

- Hvordan er der fulgt op på tilsynet fra 2021?  
- Har de fire plejehjem, der fik anmærkninger (kategori 3), haft tilsyn 

i august? 
- Hvad bliver prisen for HM Care i 2022, og holder udgiften sig fortsat 

under niveauet for udbud af opgaven, når det kommer til at dreje sig 
om 30 tilsyn? 

- Hvilken vurdering har S&O lavet af HM Cares kvalitet i forhold til 
deres tilsynsarbejde, og var S&O bekendt med, at Randers Kommune 
opsagde samarbejdet med dem, og hvis ja, hvilke overvejelser har 
S&O gjort sig i forhold til dette? 

- Hvor mange plejehjem har på nuværende tidspunkt haft kommunalt 
tilsyn og tilsyn af HM Care 
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