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Ställd av Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Till De nordiska regeringarna 
 

Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga 
om flytt för institutionaliserade personer 
 

Enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska de an-

svariga myndigheterna samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutional-

iserade personer att flytta till det land där de har starkast personlig anknytning. 

 
Möjligheten för personer som behöver långvarig vård och behandling att flytta från ett 
nordiskt land till ett annat grundar sig på artikel 9 i den nordiska konventionen om so-
cialt bistånd och sociala tjänster från 1994. 
 
I alla nordiska länder är det kommunerna som är ansvariga för denna vård. 
Konventionen ger kommunen befogenhet och skyldighet att medverka till flyttningen 
till ett annat nordiskt land, och eventuellt träffa överenskommelse om fördelning av 
kostnaderna för vård och behandling i de båda länderna. Det finns dock inga direkta 
regler gällande fördelningen av kostnaderna. Det fanns tidigare en vägledning som in-
nebar att utflyttningslandet bekostade själva överflyttningen, samt uppehället de 
första sex månaderna, varefter det nya hemvistlandet tog över betalningsansvaret. Av 
oklar anledning har denna vägledning borttagits. Det finns även komplikationer kopp-
lat till rätten att stå i kö/gå före i kö för exempelvis ett kommunalt äldreboende. Ofta 
förutsätts att den äldre redan är bosatt i den aktuella kommunen för att kunna tilldelas 
en plats. Vid kontakt med kommuner som befunnit sig i denna typ av situation, har det 
varit uppenbart att kommunerna är rådvilla och söker vägledning/regler kring hur de 
ska hantera dylika ärenden, inklusive betalningsansvaret. 
 
Arbetsgruppen om revision av den nordiska biståndskonventionen har avslutat sitt ar-
bete och ärendet ligger hos ÄK-S (ministerierna). 
 
Förslag till lösning 
Länderna arbetar för att revisionen av den Nordiska konventionen om socialt bistånd 
och sociala tjänster ska innehålla tydliga regler om ansvarsfördelning och eventuell 
fördelning av kostnader mellan ländernas myndigheter.  
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Med anledning av den beskrivna problemställningen, som sannolikt drabbar få, men av 
stor betydelse för dem det berör, önskar Nordiska rådets utskott för tillväxt och ut-
veckling ställa följande fråga till samtliga nordiska regeringar: 

• Har regeringen för avsikt att lösa det ovan beskrivna problemet? 

• Om svaret på detta är ja, hur ser tidplanen för det fortsatta arbetet ut? 

• Vem/vilka sitter med (ansvaret för) frågan just nu? 
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