
Fra: KBS@frederiksberg.dk [kbs@frederiksberg.dk]
Til: Mette Bang Larsen [mette@frederiksberg.dk]

Cc:

Socialudvalget [socudvalg@frederiksberg.dk];Michael Vindfeldt [mv@siriusadvokater.dk];Ruben Kidde
[ruki01@frederiksberg.dk];Jan E Jørgensen [jan.e@ft.dk];Balder Mørk Andersen [bma@frederiksberg.dk];Mette
Kaasfeldt Bram [mebr08@frederiksberg.dk];Lone Loklindt [lolo01@frederiksberg.dk];Brian Holm
[holm@frederiksberg.dk];Sine Heltberg [sihe01@frederiksberg.dk];Malte Mathies Løcke
[malo08@frederiksberg.dk];Jørgen Glenthøj [jogl01@frederiksberg.dk]

Bcc:
Borgmesteren [Borgmesteren@frederiksberg.dk];Kommunaldirektøren
[Kommunaldirektoeren@frederiksberg.dk];Anders Elbo [anel08@frederiksberg.dk];Camilla Vang Taankvist
[cata04@frederiksberg.dk];Karina Sand Thomsen [kath13@frederiksberg.dk];Dorthe Schade
[dosc02@frederiksberg.dk];Jens Michael Bertram [jebe01@frederiksberg.dk]

Sendt dato: 24-06-2021 19:43
Modtaget Dato: 24-06-2021 19:43
Vedrørende: SV: KBS-spm: Observationer af borgere med handicap
Vedhæftninger: KBS svar til Mette Bang Larsen - observation af borgere med handicap marts 2021.pdf

KBS-svar til Mette Bang Larsen - observation af borgere med handicap Juni 2021.pdf

Kære Mette Bang Larsen,
 
Som svar på dit opfølgende KBS-spørgsmål om observationer af borgere med handicap, henvises til vedhæftede notat samt tidligere svar fra social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
 
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Mette Bang Larsen 
Sendt: 14. juni 2021 20:12
Til: KBS@frederiksberg.dk
Cc: handicapraad@frederiksberg.dk
Emne: VS: KBS-spm: Observationer af borgere med handicap
 
Kære KBS
Som opfølgning på et tidligere KBS-svar (vedhæftet) har jeg følgende spørgsmål:
Det fremgår af det tidligere svar:
”Observation har ikke hidtil været benyttet i forbindelse med sager om BPA-ordningen, mens det benyttes i begrænset omfang i sager
vedrørende §§ 94 og 95. Det er ikke udelukket, at observation fremover vil blive anvendt i forbindelse med bevilling af BPA-ordning.”
Det ønskes derfor oplyst om der efterfølgende er anvendt observation fremover i forbindelse med bevilling af BPA-ordningen?
 
Det sidste spørgsmål i min tidligere henvendelse blev ikke besvaret i det oprindelige svar. 
Jeg ønsker derfor fortsat svar på:
Er der opsat klare retningslinjer / etiske regler for, hvordan observationerne i borgernes eget hjem skal foretages? (og eksempelvis hvordan
man som observatør forholder sig til borgernes ret til privatliv og respekterer borgerens værdighed og integritet?)
 
 
Venlig hilsen

Mette Bang Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (Ø)  
www.frederiksberg.dk
 
 
 
Fra: KBS@frederiksberg.dk 
Sendt: 23. marts 2021 12:47
Til: Mette Bang Larsen <mette@frederiksberg.dk>
Cc: Socialudvalget <socudvalg@frederiksberg.dk>; Michael Vindfeldt <mv@siriusadvokater.dk>; Ruben Kidde <ruki01@frederiksberg.dk>; Jan E
Jørgensen <jan.e@ft.dk>; Balder Mørk Andersen <bma@frederiksberg.dk>; Mette Kaasfeldt Bram <mebr08@frederiksberg.dk>; Lone Loklindt
<lolo01@frederiksberg.dk>; Brian Holm <holm@frederiksberg.dk>; Sine Heltberg <sihe01@frederiksberg.dk>; Malte Mathies Løcke
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<malo08@frederiksberg.dk>; Jørgen Glenthøj <jogl01@frederiksberg.dk>
Emne: SV: KBS-spm: Observationer af borgere med handicap
 
Kære Mette Bang Larsen,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål observationer med handicappede, henvises der til vedhæftede notat fra social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Mette Bang Larsen <mette@frederiksberg.dk> 
Sendt: 22. februar 2021 23:40
Til: KBS@frederiksberg.dk
Cc: Thyge Enevoldsen <then01@frederiksberg.dk>; Daniel Panduro <daniel@frederiksberg.dk>
Emne: KBS-spm: Observationer af borgere med handicap
 
KBS-spm: Observationer af borgere med handicap
 
Kære KBS
 
Jeg har en række spørgsmål til kommunens brug af observationer i handicapsager.
DR har den seneste uge lavet en afdækning af kommunernes brug af observationer af borgere med handicap i eget hjem, når det skal
vurderes, hvilke ydelser, de kan få tilkendt. Af denne fremgår det, at Frederiksberg er en af de kommuner, der benytter sig af metoden.
 
Det ønskes derfor oplyst:
 

I hvor mange sager (årligt) er der benyttet observation af borgeren i eget hjem?
 

I hvilke type sager (paragraffer) benyttes metoden?
 

Hvor lange observationsforløb er der tale om? (ifølge DR er der kommuner, hvor dette kan stå på over flere døgn)
 

Er det kommunens egne ansatte eller eksterne, der foretager observationerne? (hvis der er gjort brug af eksterne observatører, ønskes
det oplyst hvilke)

 
Hvilken faglig baggrund har de der foretager observationerne?

 
Har de der foretager observationerne et forudgående kendskab til de berørte borgere samt disses handicap / diagnose?

 
Er der opsat klare retningslinjer / etiske regler for, hvordan observationerne i borgernes eget hjem skal foretages? (og eksempelvis
hvordan man som observatør forholder sig til borgernes ret til privatliv og respekterer borgerens værdighed og integritet?)

 
Med venlig hilsen
Mette Bang Larsen
Enhedslisten
 
NB: Se evt. mere på DRs hjemmeside
 
Her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommuner-overvaager-handicappede-som-mette-jeg-er-panikslagen
 
Og: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommune-overvaagede-handicappede-mikkel-i-seks-dage-men-det-var-ulovligt-vurderer
 
Og: https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-skulle-overvaages-af-personer-der-ikke-kendte-hendes-handicap-inden-det-er
 
 

Mette Bang Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (Ø)  
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