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Vedrørende Dragør Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien
Socialministeriet henvender sig hermed til statsforvaltningen om en sag vedrørende Dragør Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien, jf. §
54 a i almenboligloven og § 192 a i serviceloven.
Som det fremgår af nedenstående, har Dragør Kommune oplyst, at den ikke har
overholdt plejeboliggarantien i 2009 og 1. halvår 2010.
Ministeriet finder på den baggrund, at Dragør Kommune derved tilsidesætter
gældende regler på området.
Statsforvaltningen anmodes at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag mod
Dragør Kommune, jf. § 48 a i lov om kommunernes styrelse.
Baggrund
Den 1. januar 2009 blev der indført en plejeboliggaranti for alle ældre, der har
behov for en plejebolig eller plejehjemsplads. Hensigten med plejeboliggarantien er at sikre, at ældre, der har behov for en plejebolig, får tilbudt boligen senest to måneder efter optagelse på en generel venteliste. Kommunalbestyrelsen kan opfylde plejeboliggarantien ved at anvise den ældre en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem indenfor kommunen eller ved køb af pladser i
andre kommuner.
Gældende regler
Reglerne om plejeboliggarantien er beskrevet i § 54a i lov om almene boliger og
§ 192a i lov om social service. Der er fastsat nærmere regler om plejeboliggarantien i §§ 15-18 i bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning
af almene boliger mv. og i §§ 4-7 i bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december
2006 om plejehjem og beskyttede boliger. Der henvises endvidere til bemærkningerne i lovforslaget om plejeboliggarantien, L 107 af 14. december 2005, og
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vejledning om plejeboliggaranti beskrevet i Vejledning om ændring af vejledning
om botilbud m.v. til voksne. nr. 71 af 10. december 2007.
Loven om plejeboliggaranti trådte i kraft den 1. januar 2007, hvorefter kommunerne senest pr. 1. januar 2009 skulle opfylde garantien.
Kommunerne havde således to år til at sikre, at de rådede over den nødvendige
kapacitet af plejeboliger i forhold til det lokale behov for sådanne boliger.
Danmarks Statistiks undersøgelse af plejeboliggarantien
Den 10. juni 2010 offentliggjorde Danmarks Statistik den første undersøgelse af
kommunernes opfyldelse af plejeboliggarantien.
Ifølge opgørelsen havde Dragør Kommune for 2009 indberettet en gennemsnitlig ventetid på 60 dage, og at den i 2009 havde visiteret 7 ældre til en plejebolig
omfattet af plejeboliggarantien (den generelle venteliste). (bilag 1 og 2)
Socialministeriet henvendte sig på den baggrund i brev af 15. juni 2010 til Dragør Kommune. I brevet konstaterede ministeriet, at Dragør Kommunes indberetningen til Danmarks Statistik skabte tvivl om, hvorvidt kommunen havde
overholdt plejeboliggarantien i 2009. Med henblik på ministeriets vurdering af
kommunens overholdelse af plejeboliggarantien anmodede ministeriet derfor
kommunen om ”en detaljeret redegørelse for kommunens ventetider til en plejebolig for ældre, der er visiteret på den generelle venteliste til en sådan bolig”
(bilag3).
Den 10. august 2010 modtog ministeriet redegørelsen fra Dragør Kommune.
(bilag 4).
I redegørelsen oplyser kommunen om nye tal for gennemsnitsventetiden i forhold til plejeboliggarantien, og at den i 2009 og 1. halvår 2010 havde 5 borgere
på ventelisten, der ikke havde modtaget et tilbud om en plejebolig inden for 2
måneder. Kommunen har således ikke levet op til loven om plejeboliggarantien i
perioden 1. januar 2009 – og frem til 1. halvår 2010.
Som det fremgår af vedlagte redegørelse, beklager kommunen den manglende
overholdelse af plejeboliggarantien. Som årsag angiver kommunen en stigende
ældrebefolkning i kommunen. Kommunen er på den baggrund i færd med en
udbygning af den eksisterende plejeboligforsyning i kommunen. Kommunen vil
således udvide med 50 boliger, hvoraf de første 30 tages i brug i 2012.
Det er Socialministeriets opfattelse, at Dragør Kommune har tilsidesat sin forpligtelse til i sin planlægning at sikre det nødvendige udbud af plejeboliger.
Desuden finder ministeriet ikke, at de foreliggende oplysninger fra kommunen
sandsynliggør, at Dragør Kommune fremadrettet vil overholde plejeboliggarantien.
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Socialministeriet skal på den baggrund anmode statsforvaltningen om at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag i forhold til Dragør Kommunes tilsidesættelse af gældende lovgivning om plejeboliggarantien, og om
fornødent iværksætte statsforvaltningens givne reaktionsmuligheder i forhold
hertil.
Følgende bilag vedlægges:
1. Danmarks Statistiks opgørelse af 10. juni 2010 om” frit boligvalg og
gennemsnitlig ventetid for personer på 67 år og derover efter område”
2. Danmarks Statistiks reviderede opgørelse af 21. oktober 2010 om” frit
boligvalg og gennemsnitlig ventetid for personer på 67 år og derover efter område” i forhold til Dragør Kommune
3. Socialministeriets brev af 15. juni 2010 vedr. Dragør Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien og anmodning om en redegørelse herom.
4. Dragør Kommunes brev af 10. august 2010 om ”Redegørelse for overholdelse af plejeboliggarantien”
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