Indsigelse af 13. maj 2019

Seniorrådet indsigelse til SSU-sag nr. 7 pkt. 4
Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser

Lyngby–Taarbæk Kommune har valgt en model, hvor man mener ikke at have
akutpladser, idet man i stedet har et akutteam og midlertidige pladser.
Forvaltningen har udarbejdet en orienteringssag til SSU, og heri gør man rede for, at
det med Finansloven blev vedtaget, at kommunerne ikke kan/må opkræve betaling
for ophold på akutpladser. Der henvises til det responsum, Kammeradvokaten har
udarbejdet, hvor det er slået fast, at der ikke efter Sundhedsloven må opkræves
betaling. Derudover støtter man sig til KL’s holdninger til sagen.
Forvaltningen, har udeladt, at Kammeradvokaten ikke alene har forholdt sig til
lovligheden af at opkræve betaling for ophold på akutpladser efter sundhedsloven,
men også om lignende ophold efter serviceloven.
Det er Forvaltningens opfattelse, at ”selvom en borger modtager pleje fra MAT og
bliver indlagt på en midlertidig plads, vil den midlertidige plads fortsat have karakter
af en midlertidig plads med hjemmel i Serviceloven”, og man mener at der således
fortsat kan opkræves egenbetaling.
Seniorrådet oplever at dette strider imod de betragtninger Kammeradvokaten er
kommet med i sit responsum.
I dette er der som nævnt taget stilling til forholdet mellem Sundhedsloven og
Serviceloven, og især om der med hjemmel i Serviceloven kan opkræves
egenbetaling.
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Kammeradvokaten konkluderer: “at i relation til den foreliggende problemstilling går
Sundhedslovens § 138 så at sige forud for Servicelovens § 84, stk. 2 og regulerer
således udtømmende, hvorvidt personer, der opholder sig på kommunale akutpladser,
skal betale for ydelser, som de modtager under deres ophold. Servicelovens §84, stk.
2 kan derfor ikke efter vores vurdering antages at hjemle opkrævning af egenbetaling
hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads”.
Seniorrådet er meget tilfreds med akutteamet (MAT), men finder det det stærkt
beklageligt, at Lyngby-Taarbæk kommune med det oprettede MAT forsøger på at
omgå reglerne, for derved at kunne kræve egenbetaling hos de borgere, der har brug
for en ekstra plejeindsats efter et hospitalsophold. En midlertidig plads adskiller sig i
formål ikke fra en akutplads!
Dette forsøg på at opkræve egenbetaling rammer ikke mindst de svage borgere
kommunen, og det finder Seniorrådet meget beklageligt.
Seniorrådet ser frem til, at der hurtigt findes en løsning, hvor kommunen
efterlever beslutningen med Finansloven (og intentionerne bag denne
beslutning), således at der ikke fremover opkræves betaling for de borgere,
der udskrives fra hospitalet til kommunal hjemmesygepleje efter
sundhedslovens regler.

På Seniorrådets vegne
Jørn Skou Gettermann
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