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Svar på ansøgning om forlængelse af forsøgsgodkendelse af Akuttilbuddet
under Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune har i mail af 13. august 2020 rettet henvendelse til Socialog Indenrigsministeriet i forlængelse af kommunens ansøgning af 21. april 2020, som
Social- og Indenrigsministeriet af truffet afgørelse i og fremsendt til Lyngby-Thaarbæk
Kommune den 1. juli 2020.
Den oprindelige forsøgsgodkendelse fremgår af bilag 1, ansøgning fremgår af bilag 2
og afgørelse fremgår af bilag 3.
I kommunens mail af 13. august fremgår det, at I arbejder på at finde ud af, hvordan I
skal drive akuttilbuddet videre, men at I er udfordret i forhold til at nå at finde en løsning inden den 31. december 2020, som ministeriets afgørelse giver jer hjemmel til.
I begrunder jeres udfordring med, at Socialtilsynet har en sagsbehandlingstid på tre
måneder til behandling af en ansøgning om godkendelse af et § 107-tilbud samt den
politiske proces i jeres kommune.
I anmoder derfor om muligheden for at få udsat jeres forsøgsgodkendelse til den 1.
april 2021.
Med afsæt i ovenstående imødekommer ministeriet hermed jeres anmodning, således
at jeres forsøgsgodkendelse af Akuttilbuddet under Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk
Kommune ophører den 1. april 2021.
Med venlig hilsen
Mie Henriette Eriksen
Kontoret for Udsatte Voksne og Civilsamfund
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Godkendelse af forsøgsordning
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Lyngby-Taarbæk Kommune har i en mail af 23. juni 2017 anmodet om godkendelse af
en forsøgsordning med et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 til mennesker
med en psykisk lidelse med virkning fra 1. august 2017.

Dato
05-07-2017

Der søges om, at akuttilbuddet godkendes som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 med supplerende ydelser og mulighed for selvvisitation.
Formålet med forsøget er at give psykisk sårbare borgere et akut tilbud, der har døgnåbent, med henblik på social hjælp og støtte.
Børne- og Socialministeriet godkender herved, at Lyngby-Taarbæk Kommune – som
et led i sit tilbud til mennesker med en psykisk lidelse på Slotsvænget – optager beboere til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 uden sædvanlig forudgående visitation og med mulighed for at tilbyde overnatning på akuttilbuddet i op til et par dage
ad gangen. Dette sker som en forsøgsordning i medfør af servicelovens § 184.
Forsøget indebærer, at den sædvanlige visitationsprocedure for optagelse i det midlertidige botilbud i medfør af servicelovens § 107 fraviges. Det er i forsøgsperioden
lederen af akuttilbuddet, der tilrettelægger den akutte støtte, omsorg og rådgivning
inden for formålet samt vejledningen af borgere, der henvender sig, om hvor de kan få
relevant rådgivning og hjælp til andre sociale problemer.
Lyngby-Taarbæk Kommune har subsidiært anmodet om godkendelse af at give mulighed for overnatning i op til 14 dage. Optagelse på akuttilbuddet hviler undtagelsesvist ikke på en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen, hvorfor brugerne ikke har
samme klagemuligheder efter servicelovens § 166 som normalt. Dette forringer brugernes retsstilling, hvorfor det er afgørende at fastholde, at akuttilbuddet alene kan
benyttes, mens behovet for støtte og hjælp er akut. Endvidere bør akuttilbuddet ikke
træde i stedet for de behandlingstilbud, som den enkelte borger måtte have behov for,
eller den hjælp og støtte, som borgeren i øvrig er berettiget til efter serviceloven, herunder et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Derfor afvises anmodning om
at tilbyde overnatning i op til 14 dage.
Forsøget godkendes med virkning fra 1. august 2017 og frem til og med 31. juli 2020.
Forsøget ophører dog inden den 31. juli 2020, hvis forudsætningerne for forsøget
ophører, eller hvis der sker lovændringer på området, som forsøget vedrører. Kommunalbestyrelsen skal informere borgerne om tilladelsen til en forsøgsordning.

Med venlig hilsen
Anne Skov Christensen
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