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Vedrørende ansøgning om forsøg med nænsom flytning
Aarhus Kommune har i regi af Frikommuneforsøg Ill fremsendt ansøgning til det
tidligere Børne- og Socialministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet om
”Nænsom flytning og fælles værgemål ved nedlæggelse af kommunale specialboliger
efter serviceloven”. Som Social- og Indenrigsministeriet har orienteret Aarhus
Kommune om, blev behandlingen af ansøgningen i maj 2019 sat i bero i forbindelse
med udskrivelse af valg til Folketinget, hvorefter det er besluttet, at ansøgninger
indsendt under Frikommuneforsøg III i stedet behandles under udfordringsretten.
Aarhus Kommunes forsøgsansøgning behandles på den baggrund under
udfordringsretten.
Med ansøgningen efterspørger Aarhus Kommune et ændret regelgrundlag som afsæt
for, at en række borgere med demens flyttes fra deres nuværende bolig på et
plejehjem etableret efter serviceloven, der er utidssvarende, og som derfor skal
ombygges, til nyopførte specialplejeboliger målrettet mennesker med svær demens.
Hensigten er, at der med et ændret regelgrundlag vil være bedre mulighed for at
tilrettelægge en flytteproces, hvor en hel afdeling med beboere og personale flytter
på én gang, hvorved der kan sikres en nænsom flytning, der tager hensyn til
beboernes særlige behov for stabilitet og genkendelighed.
Social- og Indenrigsministeriet har anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om at
behandle den del af ansøgningen, der vedrører dækning af borgernes flytteudgifter,
da Sundheds- og Ældreministeriet har ressortansvaret for § 192 i serviceloven
vedrørende plejehjem.
Da forsøget vedrørende dækning af borgernes flytteudgifter ikke indebærer, at
borgerne stilles dårligere, at der ikke kommer statslige merudgifter, samt at
dækningen af flytteudgifterne ikke indebærer fravigelse af reglerne om tilsyn eller
klage, kan Sundheds- og Ældreministeriet godkende den del af ansøgningen, der
vedrører Aarhus Kommunens dækning af borgernes flytteudgifter ved fraflytning fra
det utidssvarende plejehjem etableret efter serviceloven.
Forsøgsordningen træder i kraft den 1. november 2020 og løber til og med 31.
oktober 2021. Det er en betingelse for tilladelsen, at Aarhus Kommune evaluerer
forsøget med henblik på at vurdere, om formålet med forsøget bliver opnået.
Ministeriet anmoder om at modtage evalueringen senest den 1. januar 2022.
Afslutningsvis beklager ministeriet det sene svar på Aarhus Kommunes ansøgning.
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