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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og 
ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til 
BDO. 

 

 

  

Forord 

 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og 
skal derfor vurderes ud fra dette. 
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1. FORMALIA 
 

 

Leverandørens navn og adresse  

Estrids Pleje, Valseværksgade 8, 3300 Frederiksværk 

Leder 

Medejer Gitte Kammerdahl 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 4. april 2018, kl. 8.30 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved fire borgere.  Borgerne er tilfældigt udvalgt og har givet til-
sagn om at deltage i tilsynet. 

Dataindsamlingen er foregået ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig doku-
mentation), observationer af borgerne og deres bolig samt interview med henholdsvis borgere og 
medarbejdere. 

Tilsynet er indledt med en medejer og planlægger.  

Aktuelt er der 214 borger hos leverandør.   

 

Tilsynet har gennemført interview med tre medarbejdere: 

 Tre social- og sundhedshjælpere 
 

To medarbejdere har svaret i forhold til hver en borger, og en medarbejder har svaret i forhold til to 
borgere. 
 
Der er efter tilsynet givet en kort mundtlig tilbagemelding til ledelsen. 

Tilsynsførende  

Else Marie Seehusen, Manager, sygeplejerske SD 
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

BDO har på vegne af Halsnæs Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos Estrids Pleje. På baggrund af 
det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf vurderer BDO, at forholdene kan karak-
teriseres som: 

Meget tilfredsstillende. 

 

Overordnet er det tilsynets vurdering, at Estrids Pleje siden sidst har arbejdet med de givne anbefalinger, 
og at der i ledelsen er fokus på fortsat udvikling af den faglige standard og kvalitet.  

Det er tilsynets vurdering, at visitationsafgørelserne generelt er i overensstemmelse med borgernes aktu-
elle visiterede ydelser.  

Borgerne kender den hjælp, de er bevilliget. Tilsynet vurderer, at der er i tre af fire tilfælde er sammen-
hæng mellem den hjælp, som borgerne modtager og borgernes tilstand, den fjerde borger, som kun er 
visiteret til praktisk hjælp, fremstår ved tilsynets besøg meget præget af KOL med besværet respiration 
og oplyser, at han har vanskeligheder i badesituationen, som han selv varetager og ønsker at varetage. 

I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation vurderes det, at denne er meget tilfredsstillende. På alle 
fire borgere foreligger aktuelle hverdagslivs handleplaner med relevante målbeskrivelse for indsatsen, og 
de fremstår med relevante beskrivelser af tiltag og handlinger vedrørende sundhedsfremme og –forebyg-
gelse, og ligeledes fremgår det i Hverdagslivs handleplaner, hvordan borger medinddrages i opgaveløsnin-
gen.  

De borgere, som er bevilliget personlig pleje, finder, at der er sammenhæng mellem det, de har brug for, 
og det de er bevilliget. To af de besøgte borgere finder ikke, at kommunens standard er tilstrækkelig og 
tilkøber yderligere hjælp til rengøring.  Borgerne giver i tre ud fire tilfælde udtryk for at være meget 
tilfredse med hjælpens udførelse, den fjerde borger tilkendegiver om rengøringen, at såvel omfang som 
kvalitet svinger meget, når det ikke er den faste medarbejder, som løser opgaven. Borgerne er meget 
tilfredse med medarbejderne, som de oplever som fleksible, søde og imødekommende. Alle borgere giver 
udtryk for, at der er respektfuld kommunikation, samt at der tages udgangspunkt i deres situation. Videre 
oplever borgerne, at der er kontinuitet i forhold til medarbejdere, som kommer, og ingen af de besøgte 
borgere har fået aflyst deres besøg, og de oplyser, at medarbejderne kommer til de aftalte tidspunkter 
med lille tidsvariation. 

Tilsynet finder, at medarbejderne kender omfang og indhold i den bevilligede hjælp og kan fagligt og 
tilfredsstillende beskrive opgavernes udførelse samt redegøre for, hvordan de tager hensyn til den enkelte 
borgers ønsker. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med sundhedsfremmende og forebyggende ind-
satser, som både retter sig mod borgernes fysiske og mentale tilstand. Der arbejdes systematisk med tria-
gering, og borgernes tilstand fremgår dels af oversigttavle i grupperummet og dels i den enkelte borger-
journal.  Tilsynet finder, at der er et relevant fokus på borgernes ressourcer. Medarbejderne kan meget 
tilfredsstillende redegøre for, hvordan borgernes ressourcer inddrages i den daglige opgaveløsning samt 
kan redegøre for indsatser i forhold til at fastholde og udvikle borgernes funktionsniveau.  

Det er tilsynets vurdering, at den personlige pleje leveres med meget tilfredsstillende kvalitet, og at der 
foreligger relevant dokumentation for, hvordan opgaverne løses. Borgerne er meget tilfredse med kvalite-
ten i hjælpen, og alle giver udtryk for, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og behov. De besøgte 
borgere fremstår soignerede, svarende til deres habitus. Tilsynet finder, at borgernes hjem fremstår ryd-
delige, og der en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard, som svarende til borgernes habitus. 

Tilsynet finder, at der ikke foreligger dokumentation for kompetenceprofiler på medarbejderne i forhold 
til delegerede sundhedsydelser.   

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
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2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling: 

Anbefalinger   

1. Det er tilsynets anbefaling, at ledelsen i dialog med medarbejderne har fokus på indhold, omfang 
og standard for rengøring, således at borgerne sikres en ensartet kvalitet uanset, hvilke medar-
bejdere som udfører opgaven, svarende til kvalitetsstandarden. 

 
2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med Halsnæs kommune sikrer dokumentation for de-

legerede ydelser samt, at der udarbejdes individuelle kompetence profiler på medarbejderne.  

 

2.2       AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  

Efter det sidste tilsyn er der arbejdet med de givne anbefalinger i forhold til dokumentation, triage-
ring og forsinkelser.  

Der triageres dagligt, og en gang ugentlig er der triagemøde med deltagelse af hjemmesygeplejerske. 
Ligeledes en gang ugentlig er der møde med fast visitator, og en gang om måneden er der tværfagligt 
møde med terapeuter, visitation og hjemmesygeplejerske. Der samarbejdes løbende med ergotera-
peut i forhold til borgere med § 83a.  

Ledelsen redegør for, at der gives besked til borgere om forsinkelser i leveringen inden for de rammer, 
der er i kvalitetsstandarden.  

Estrids Pleje modtager afgørelser på advis og som indsatser i journalen. Disse oplysninger føres over i 
planlægningssystemet, som genererer medarbejderens kørelister.  

Siden sidste tilsyn er der indført mobil omsorg, så medarbejderne via deres køreliste har adgang til 
borgerdata, herunder medicinliste og handleplan. Medarbejderne dokumenterer i journalen løbende, 
og der arbejdes med start-stopfunktion (tidsregistrering af leverede ydelser)  

Videre oplyser ledelsen, at målet er, at Estrids Pleje bliver godkendt som leverandør, således at de 
kan levere sundhedsfaglige ydelser. Det er ledelsens vurdering, at det vil gøre det til en mere attrak-
tiv arbejdsplads, fx for social-og sundhedsassistenter, samt en mulighed for at løfte den samlede fag-
lige kvalitet. 

Medarbejderne udgøres af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper og servicemed-
arbejdere. 
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3. DATAGRUNDLAG 
 

 

På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt 
generelle bemærkninger til hvert mål.  

 

Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens  
Kvalitetsstandarder. 
 
Bevilling af hjælp 

Mål 1  

Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation   X  Hos tre af fire borgere er der skriftlige visitationsafgørel-
ser med aktuelle bevillinger. Hos en borger er der ikke vi-
sitationsafgørelse. Der foreligger aktuel funktionsvurde-
ring og et notat, hvor borgers behov for pleje fremgår.  

Observation   X  For tre borgere er der sammenhæng mellem den visite-
rede hjælp og borgers tilstand.  

En borger, som kun er visiteret til praktisk hjælp, frem-
står ved tilsynets besøg meget præget af KOL med be-
sværet respiration. Borger oplyser, at han har vanskeligt 
ved badesituationen og udtrættes af dette, men fortæl-
ler også, at synes at han selv skal klare badet. 

Borger X   Alle borgere kender til omfang af den bevilligede hjælp. 

Medarbejder X   Interviewede medarbejder kender omfang og indhold i 
den bevilligede hjælp. 

 

Levering af hjælp 

Mål 2  

Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X   På alle fire borgere foreligger aktuelle Hverdagsliv hand-
leplaner med relevante målbeskrivelse for indsatsen. 
Borgernes indsatser fremgår af medarbejdernes køreli-
ster med standardtekst for de visiterede indsatser. 

Observation X   Der er sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver, 
borgernes tilstand, og det der leveres.  

Alle borgere har modtaget de seneste planlagte besøg. 

Borger X   De tre borgere, som får personlig pleje, giver alle udtryk 
for, at der er sammenhæng mellem den hjælp, de har 
brug for, og den hjælp de får tilbudt. En borger fortæl-
ler fx, at hun efter sygdomsforløb kan mindre, og at hun 
nu er tilbudt øget hjælp.  
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Pleje og omsorg i henhold til servicelovens §§§ 83, 83a og 86, samt kommunens kvalitets-
standarder. 
 
Personligpleje 

Mål 3  

Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der er aktuelle og ajourførte Hverdagsliv handleplan for 
de tre borgere, som får personlig pleje, med handlevej-
ledende beskrivelser af opgaver, og ligeledes fremgår, 
hvornår der som minimum sker revurdering. På alle bor-
gere fremgår problembeskrivelse og årsag, og der er an-
ført fysiske, psykiske og sociale forhold. Der ses ligeledes 
relevante aktuelle målbeskrivelser.  

Observation X   De besøgte borgere fremstår soignerede, svarende til de-
res habitus og kommunens kvalitetsstandard.  

Borger X   Alle borgere er meget tilfredse med kvaliteten i den le-
verede hjælp og alle giver udtryk for, at hjælpen tilret-
telægges efter deres ønsker og behov.  

Borgerne oplever, at det er faste medarbejdere, som 
kommer, og ingen af de besøgte borgere har fået aflyst 
deres besøg. Ligesom oplyser de, at medarbejderne kom-
mer til de aftalte tidspunkter med lille tidsvariation. 

Medarbejder  X   Medarbejderne kan fagligt redegøre for indsatsen til bor-
gerne. En medarbejder fortæller, at en borger har ned-
sat syn på grund af grå stær, og at hun drager omsorg 
for, at han eksempelvis får hentet drikkevarer op fra 
kælderen, da hun vurderer, at det er farligt for ham at 
færdes på trappen. En anden medarbejder kan redegøre 
for, hvordan hun tager hensyn til borgers aktuelle til-
stand i forbindelse med daglig personlig pleje, idet bor-
ger ofte har smerter, og dermed kun kan udføre mindre 
dele af opgaven. 

  

Sundhedsfremme og forebyggelse  

Mål 4 

Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsatser 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Tilsynet finder, at der i alle Hverdagsliv handleplan 
fremgår relevante beskrivelser af tiltag og handlinger 
vedrørende sundhedsfremme og -forebyggelse. Eksem-
pelvis fremgår det, at borger tilbydes hjælp til at smøre 
creme på sine ben og fødder i forbindelse med anven-
delse af støttestrømper. Hos en anden borger fremgår, 
hvilke specifikke observationer medarbejder skal reagere 
på og give videre til hjemmesygeplejersken. 

Observation X   Der arbejdes systematisk med triagering. Borgernes til-
stand fremgår dels af oversigttavle i grupperummet og 
dels i den enkelte borgerjournal. Tilsynet vurderer, at 
der er taget hånd om alle observerbare risici. 
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Borger X   Borgerne er tilfredse med hjælpen og oplever, at der bli-
ver taget hånd om deres sundhedsmæssige problemstil-
linger. 

Medarbejder X   Medarbejder kan redegøre for triagering og for, hvordan 
der skal iværksættes evt. nye indsatser. En medarbejder 
kommer eksempler på, hvordan hun har triageret, fx en 
borger med et blåt mærke på skulder, hvor triageringen 
udløste en kontakt til egen læge. Medarbejder, som 
kommer hos borger med KOL, redegør for, hvordan hun 
spørger ind til borgers tilstand og taler med ham om hans 
kontakt til KOL sygeplejersken på sygehuset, og hvordan 
hun dokumenterer ændringer i journal. 

 

Praktisk hjælp 

Mål 5 

Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Hverdagsliv handleplan indeholder oplysninger om, hvor-
dan borgerne inddrages, og hvilke opgaver borgerne selv 
kan varetage, herunder hvornår der er behov for fx guid-
ning til at løse en opgave. 

Observation X   Den hygiejniske tilstand vurderes at være forsvarlig og 
svarende til borgers habitus og kvalitetsstandarden. 

Borger   X  De besøgte borgere er meget tilfredse med kvaliteten i 
den praktiske hjælp. 

En borger tilkendegiver dog, at såvel omfang som kvali-
tet svinger meget, når det ikke er den faste medarbej-
der som kommer.  

To af de besøgte borgere finder ikke, at kommunens 
standard er tilstrækkelig og tilkøber yderligere hjælp til 
rengøring. 

Medarbejder X   Medarbejder beskriver, hvordan den praktiske hjælp til-
rettelægges og udføres. I de besøgte hjem er der ikke 
specifikke hygiejniske risikofaktorer. Medarbejder, som 
gør rent hos borger med KOL, redegør for, hvordan hun 
er ekstra omhyggelig med støvsugningen og også sørger 
for, at møbler bliver støvsuget for at mindske støvniveau 
i hjemmet. 

 

Rehabilitering  

Mål 6 

Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation X   Ingen af de besøgte borgere har aktuel § 83a. Der vurde-
res generelt at være sammenhæng mellem borgernes 
beskrevne ressourcer og borgernes tilstand, dog er bor-
ger med KOL præget af dårlig respiration og beskriver, 
hvordan han udtrættes af selv at klare badsituationen.  
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Dokumentation  X   I alle handleplaner fremgår det, hvordan borgers res-
sourcer inddrages, og hvad borger selv bidrager med, 
herunder eksempelvis også, at en borger har mest over-
skud om aftenen. 

Borger  X   De besøgte borgere tilkendegiver, at de føler sig invol-
veret i plejen, og at de gerne vil gøre så meget som mu-
ligt selv og gør en indsats for at vedligeholde det, de 
selv kan.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan meget tilfredsstillende redegøre for, 
hvordan borgerens ressourcer inddrages i den daglige, 
opgaveløsning samt redegøre for indsatser i forhold til at 
fastholde og udvikle borgernes funktionsniveau. Medar-
bejder, som kommer hos borger med KOL, oplyser, at 
borger er meget opsat på at klare tingene selv. I forhold 
til borger med KOL oplyser leder, at praksis er, at bor-
gere, som er i stand til det selv, skal kontakte visitatio-
nen for mere hjælp. 

 

Madservice 

Mål 7 

Borgeren er tilfreds med mad og måltider 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Borger X   Kun en af de besøgte borgere får madservice fra Det 
Danske Madhus. Borger er lige begyndt på dette og er 
meget tilfreds med maden. 

De øvrige borgere sørger selv for maden. 

Medarbejder X   Medarbejder kan redegøre for de generelle principper 
omkring kost og ernæring, herunder hvordan der tages 
højde for borgernes ønsker omkring måltider. En borger 
får hjælp til anretning og servering af alle måltider, og 
medarbejder redegør for, hvordan opgaven tilrettelæg-
ges, og hvordan der tages højde for borgers ønsker og 
vaner. 

 

Kommunikation og adfærd 

Mål 8 

Borgeren oplever respekt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation (X)   Tilsynet har ingen data til dette punkt, idet der ikke 
blev foretaget observationer af samspil mellem borger 
og medarbejder. 

Borger X   Alle borgere giver udtryk for, at der er respektfuld kom-
munikation, at der tages udgangspunkt i deres situation, 
og alle tilkendegiver, at de er meget tilfredse med med-
arbejderne, som de oplever som fleksible, søde og imø-
dekommende. 

Medarbejder X   Medarbejderne redegør for, hvordan der sikres en re-
spektfuld kommunikation og omgangsform og giver ek-
sempler på, hvad der fremmer det gode samarbejde. 
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Medarbejder kompetence  

Mål 9 

Borgeren oplever rette faglighed på indsatsen  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation   X Der foreligger ikke dokumentation for kompetenceprofi-
ler på medarbejderne i forhold til de delegerede sund-
hedsydelser.  

Borger X   Alle borgere er trygge ved den hjælp, de får, og den 
måde opgaverne løses på. 

Medarbejder X   Leder oplyser, at der forefindes faglige instrukser, og at 
alle medarbejdere oplæres i brugen af disse. Medarbej-
derne kender de mapper med instrukser, som forefindes 
på kontoret. 
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4. TILSYNETS FORMÅL 
 

Formålet med tilsyn i Halsnæs Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne 
og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet samt at bidrage til den løbende udvikling og 
kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. 

Sammenfattende er formålet med de uanmeldte tilsyn at: 

 Kontrollere og belyse, om der i forhold til ældreområdet er sammenhæng mellem den konkrete 
afgørelse, der er truffet for den enkelte borger og de ydelser, der leveres til den enkelte.  

 Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der 
findes på det enkelte tilbud. 

 Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne, 
og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer ef-
terleves. 

 Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gen-
nem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

 Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. 

 Afdække styrker og forbedringsmuligheder i tilbuddenes måde at håndtere opgaverne på, og iden-
tificere potentielle udviklingsmuligheder. 

 

4.1 INDHOLD OG METODE 

BDO’s tilsynskoncepter tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retningslinjer 
og anbefalinger for tilsyn på områderne. Gennemførslen af tilsyn i hjemmeplejen baserer sig på Servicelo-
vens §§ 83, § 83a og 86 omhandlende personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt på Retssikker-
hedslovens § 16 og Servicelovens §§ 148a, 151a og 151b m.fl. 

 

De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren ved hjælp af fire forskel-
lige datakilder: 

 

 Gennemgang af faglig dokumentation 
 Interview med borgere 
 Interview med medarbejdere 
 Observation  

 

Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kva-
liteten af de ydelser, som borgeren modtager. 

Tilsyn med fritvalgsområdet foretages metodisk ud fra et koncept, hvor BDO har udviklet målepunkter og 
indikatorer på følgende områder:  

 

Målepunkter  

 Dokumentation 

 Personlig pleje og omsorg 

 Praktisk hjælp  

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Rehabilitering 

 Kommunikation og adfærd 

 Mad og måltider 

 Medarbejder kompetencer og rette faglighed på opgaven  
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4.2 VURDERINGSSKALA 

Tilsynet arbejder ud fra følgende vurderingsskala: 

Samlet vurdering Samlet vurdering 

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan ka-
rakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har 
konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne 
afhjælpes. 

Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefa-
linger. 

Meget tilfredsstillende  

 

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karak-
teriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konsta-
teret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.   

Det gode og tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres 
som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil 
kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Mindre tilfredsstillende  Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere 
områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstate-
ret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og 
målrettet indsats at afhjælpe.  

Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, 
fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan 
karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er kon-
stateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal 
indsats at afhjælpe.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalin-
ger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af til-
synet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med 
forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til for-
valtningen. 
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