Initiativ 17
1. Initiativ



2. Fokusområde



3. Beskrivelse

Der udvikles en ny national mærkningsordning for demensegnede plejeboliger, der viser, på hvilke punkter en plejebolig/et plejecenter er demensegnet.

Indføre en national mærkningsordning for demensegnede
plejeboliger
Demensvenlige samfund og boliger

En mærkning af alle plejeboliger vil give kommunerne et samlet
overblik over, hvor mange demensegnede plejeboliger, kommunen har. Samtidig vil en mærkning forbedre kommunernes muligheder for, i forbindelse med anvisning, at finde det optimale
match mellem den anviste boligs indretning og den dementes
behov, som kan variere meget grundet de mange forskellige former for og grader af demens. Endvidere vil mærkningen give
mulighed for at følge antallet af demensegnede plejeboliger.
I mærkningsordningen ses der på forskellige væsentlige kriterier
for, hvad der kendetegner en demensegnet plejebolig. Det kan
eksempelvis være demenssikring af indgangspartier og afdelinger,
adgang til naturen/udearealer, lysforhold, farver og lyddæmpning.
Mærkningen vil bl.a. basere sig de to anvisninger, som Statens
Byggeforskningsinstitut har udarbejdet om plejeboliger for personer med demens.
Mærkningen vil være obligatorisk for kommunerne og kunne
benyttes til at kategorisere såvel eksisterende som nybyggede
plejeboliger og -centre. Mærkningen vil blive registreret i Transport-, Bygge- og Boligministeriets database over alment byggeri
(BOSSINF).
En obligatorisk mærkningsordning, som indberettes af kommunerne, vil kræve en ændring i almenboligloven. Nye plejeboliger
vil blive registreret i forbindelse med registreringen af tilskud til
servicearealer.
Eksisterende plejeboligers demensegnethed vil blive indberettet
af kommunerne ved selvindberetning. Det kan bl.a. ske i forbindelse med ansøgning om midler fra puljen til demensegnede boliger (initiativ 16), hvor det vil være en forudsætning for at få midler fra puljen, at kommunens plejeboliger bliver mærket.
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Arbejdet med mærkningsordningen forankres i Transport-, Bygge- og Boligministeriet og sker med inddragelse af bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, KL
og udvalgte interesseorganisationer.
Arbejdet færdiggøres i efteråret 2017 og omfatter lovændring,
opstilling af relevante og målbare krierier for demensegnethed,
tilretning af IT-systemer og mærkning af alle eksisterende plejeboliger.
Som led i den årlige opfølgning på demenshandlingsplanen gør
satspuljepartierne status medio 2018 over antallet af demensegnede plejeboliger, når der er etableret et overlik over indberetningerne.
4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

2,5

0

0

2,5

Der afsættes 2,5 mio. kr. til udviklingen af mærkningsordningen i regi af
Transport-, Bygge- og Boligministeriet, heraf ca. 1,7 mio. kr. til mærkning af eksisterende plejeboliger. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL.

