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Borgmesterbeslutning, stl. § 31:
Bekendtgørelse, nr. 364 bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på
sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af
coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Sundheds- og Ældreministeriet har den 17. marts 2020 udstedt bekendtgørelse nr.
219 som siden er erstattet ved ovenstående bekendtgørelse i medfør af
epidemilovens § 12d.
Bekendtgørelse nr. 219 trådte i kraft den 18. marts 2020 og erstattet af
bekendtgørelse nr. 364 som trådte i kraft den 5. april 2020, kl. 10.00 og ophæves
den 1. juli 2020.
Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at der både på det regionale sundhedsområde og det
kommunale sundheds- og socialområde kan foretages den nødvendige prioritering af den
behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af
coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Dette kan betyde at visse aktiviteter ikke gennemføres eller tilbydes, fordi
personaleressourcerne er prioriteret til andre opgaver, jf. bekendtgørelsens § 14.
Bekendtgørelsen vil skulle ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for
Patientsikkerheds faglige anbefalinger, herunder om varetagelse af kritiske funktioner i socialog sundhedsvæsenet.
På baggrund heraf iværksætter borgmesteren på vegne af Byrådet, jf. styrelseslovens § 31,
bekendtgørelsens § 14 for så vidt angår ydelser leveret efter servicelovens § 84,
(afløsning/aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende) i Assens Kommunes
egne tilbud.
Tilsvarende iværksættes princippet i bekendtgørelsens § 12, stk. 3, for så vidt angår ydelser
leveret efter servicelovens § 84 (afløsning/aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære
pårørende) i eksterne tilbud leveret af enten andre kommuner eller private leverandører, som
har truffet beslutning om at lukke tilbuddet.
Der træffes beslutning om, at der ikke leveres afløsning/aflastning, jf. servicelovens § 84 i det
omfang tilbuddet er lukket, idet ressourcer fra Assens Kommunes egne tilbud skal anvendes til
håndtering af COVID-19 i Assens Kommune i øvrigt. Ressourcer fra andre kommuners eller
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private leverandørers tilbud ikke tilgængelige i Assens Kommune og må forudsættes anvendt i
andre kommuners beredskab, jf. princippet i bekendtgørelsens § 12, stk. 3.
Medarbejdere i Assens Kommunes egne aflastningstilbud indgår i sundhedsberedskabet til
varetagelse af kritiske funktioner i hjemmepleje og på plejecentre, jf. bekendtgørelsens § 12, stk.
3, jf. stk. 1.
Bekendtgørelsens § 14, stk. 2 fastlægger, at Byrådet ikke er forpligtet til at yde hjælp til
erstatning for ikke leverede ydelser efter servicelovens § 84.
Ovenstående beslutning vurderes løbende, idet beslutningen straks bringes til ophør, hvis der
ikke længere er behov for omlægning af personaleressourcerne, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 4,
jf. § 12, stk. 1, eller senest ved bekendtgørelse nr. 364’s ophør 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 at der ikke leveres
aflastningsophold i Assens Kommunes egne tilbud samt i eksterne tilbud, som har truffet
beslutning om at lukke tilbuddet, ifølge servicelovens § 84, jf. bekg. 364/2020 §§ 12, stk. 3, jf.
stk. 1 samt § 14.
Borgmester træffer endvidere beslutning om, at der ikke ydes erstatning for ikke leverede
ydelser, jf. bekg. 364/2020 § 14, stk. 2.
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
omlægning af personaleressourcer fra egne aflastningstilbud til varetagelse af kritiske
funktioner i forhold til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov, herunder
også borgere med coronavirussygdom, jf. bekendtgørelse nr. 364/2020 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 7. april 2020

Søren Steen Andersen
borgmester.
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