Notat

27. marts 2020
Sags id: 20/5658

Til:
Kopi til:
Fra: Lene Wilhøft

Borgmesterbeslutning, stl. § 31:
Bekendtgørelse, nr. 218 om mulighed for midlertidig fravigelse af
forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det
offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19
Social- og Indenrigsministeriets har den 17. marts 2020 udstedt ovenstående bekendtgørelse i
medfør af epidemilovens § 12. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 18. marts 2020, kl. 10.00 og
ophæves den 1. juli 2020.
Bekendtgørelsens overordnede formål er at sikre, at personalemæssige ressourcer kan
prioriteres i indsatsten mod COVID-19, og herunder at personaleressourcer kan anvendes til at
forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.
I den aktuelle situation med indsatsen mod COVID-19 er der behov at prioritere sager og
levering af ydelser efter serviceloven i forhold til at sikre allokering af behandlings- og
personalemæssige ressourcer til at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19, jf.
bekendtgørelsens § 1.
På baggrund heraf iværksætter borgmesteren på vegne af Byrådet, jf. styrelseslovens § 31, §§ 4
og 5 i bekendtgørelse nr. 218, 2020 i Assens Kommune med følgende konkrete tiltag:
Følgende tilbud blev med virkning fra den 16. marts 2020 som følge af Regeringens nedlukning
af den offentlige sektor lukket indtil videre:
•
•
•
•
•
•

Pilevej (§ 103)
Odensevej (§ 104)
Vestervangen (§ 104)
Aktivitetstilbud på Socialområdet
Beskæftigelsestilbud på Socialområdet
Cafe Tusindfryd

På ældreområdet er tillige lukket følgende tilbud:
•

Dagtilbud (§104)

Lukning af tilbuddene fastholdes hermed indtil videre og således,
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•

•

at nye ansøgninger om tilbud til de nævnte tilbud ikke behandles, jf. § 4, jf. § 1, stk. 2 idet
lukning af tilbuddene er nødvendig for at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19
her i landet og idet opfyldelse af forpligtigelser og rettigheder for borgerne til de nævnte
ydelser er uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som er nødvendige for
at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 i Danmark.
at borgere, som er henvist til tilbuddene indtil videre ikke kan benytte disse, jf. § 5, stk. 1, jf.
§ 1, stk. 2, idet lukning af tilbuddene er nødvendig for at forebygge og inddæmme
udbredelse af COVID-19 her i landet og idet opfyldelse af forpligtigelser og rettigheder for
borgerne til de nævnte ydelser er uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger,
som er nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 i Danmark.

Det gælder for alle borgere omfattet af ovenstående beslutning, at der foretages en konkret og
individuel vurdering af i om lukning af ovennævnte tilbud vil medføre en sikkerheds- eller
sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, jf. bekendtgørelsens §§ 9 og 10. I sådanne
tilfældes iværksættes særskilt ydelse, evt. efter anden bestemmelse i serviceloven.
Ovenstående beslutning ophører senest ved bekendtgørelse nr. 218’s ophør den 1. juli 2020
eller formålet med beslutningen, jf. bekendtgørelsens § 1, ikke længere er tilstede, hvis dette
falder før den 1. juli 2020.
Styrelseslovens § 31:
Kompetencen til at træffe ovenstående beslutning er ved Assens Byråd.
Borgmesteren træffer på vegne af Assens Byråd beslutning om iværksættelse af lukning af
nævnte tilbud, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 5, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 samt §§ 9-10.
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl.
Af hensyn til at sikre mod smittespredning af COVID-19 kan ovenstående iværksættelse af
lukning og tilhørende sagsbehandling i den anledning i medfør af bekendtgørelse nr. 218/2020
ikke afvente næste ordinære byrådsmøde den 29. april 2020. Hertil kommer, at sagen ikke
giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for SSU, hvorunder de nævnte tilbud hører, har i øvrigt tilkendegivet
samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 27. marts 2020

Søren Steen Andersen
borgmester.
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