Emne 25: §84, stk. 2 Midlertidigt ophold,
aflastning
Problematik
I KL’s beskrivelse af FSIII-indsatserne, står der om § 84, stk. 2: Der kan ikke tildeles
indsatser på niveau 3, da ”Midlertidig ophold” udelukkende er en bevilling af en
plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der
er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, §86, stk. 2.
Dette har Gentofte Kommune drøftet med flere jurister, som ikke mener, at
bevilling af § 84, stk. 2 udelukkende er en bevilling af en plads, da pleje og
omsorg er implicit i § 84, stk. 2. Derfor behøver man ikke at bevilge §83a og §83,
når man bevilger §84, stk. 2. Juristerne siger, at det fremgår af forarbejderne til
loven, og at det kan udledes af loven, da der står: Kommunen kan tilbyde
midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og
pleje. §84, stk. 2 skal altså bruges til at yde særlig omsorg og pleje, og derfor er
det ikke nødvendigt at bevilge pleje og omsorg vha. andre paragraffer.
Da det vil være tidskrævende for frontpersonalet at skulle dokumentere §83a- og
§83-indsatser udover dokumentationen af §84, stk. 2, ønsker Gentofte Kommune,
at ordlyden i KL’s indsatskatalog ændres, så det bliver valgfrit for kommunerne,
om de vil dokumentere §83a- og §83-indsatser udover dokumentation af §84, stk.
2. Samtidig ønsker Gentofte Kommune, at det bliver valgfrit for kommunerne om
de vil tildele indsatser på niveau 3 under §84, stk. 2.
Ordlyden kunne ændres til: Pleje og omsorg er indeholdt i § 84, stk. 2. Derfor
behøver kommunen ikke at bevilge supplerende indsatser efter §83a og §83.
Kommunen kan således vælge at oprette indsatser på niveau 3 eller kommunen
kan vælge at tildele/bevilge supplerende indsatser efter §83a og §83. Øvrige
indsatser efter Serviceloven og Sundhedsloven er ikke indeholdt i § 84, stk. 2 og skal
bevilges/tildeles supplerende.

Relevans
(indsatskatalog FSIII - §84, 2 Midlertidig ophold
Der kan ikke tildeles indsatser på niveau 3, da ”Midlertidig ophold” udelukkende
er en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold,
vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.
visitation af rask ægtefælle)
Løsningsforslag
Se mail korrespondance 22/08-2017

Afsender
Thilde Lydiksen, Gentofte, 22/08-2017

