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Fodpleje – uddybende notat. 

 

Tilskud til fodpleje, for folke- og førtidspensionister på gammel ordning, kan kommunalt opdeles i 2 
områder.  

Fodpleje som almindeligt helbredstillæg. 

Ved lægehenvist fodpleje dækkes en del af regningen af regionen. Der kan ydes refusion af egenbetalingen 
med op til 85%. Tilskudsprocenten (tillægsprocenten) omberegnes årligt, og er afhængig af indtægt og 
formue. Det er Udbetaling Danmark der forestår den opgave. 

Faxe Kommune modtager ikke, i denne forbindelse, ansøgninger fra borgerne, men modtager en regning 
efter endt behandling. 

Herefter undersøges alene borgerens tillægsprocent, og der udbetales tilskud efter førnævnte procent. 

Er borgerens tilskudsprocent på 0, for eksempel i konsekvens af den, af Udbetaling Danmark foretagne 
årlige omberegning, sendes der brev til borgeren med oplysning om, at der ikke kan gives tilskud, da 
tillægsprocenten er 0. 

Der er erfaringsmæssigt ingen klager på denne del af Faxe Kommunes sagsbehandling. 

Fodpleje som udvidet helbredstillæg. 

Til de borgere der ikke kan opnå henvisning fra egen læge, og ikke kan få hjælp fra sundhedspersonalet, kan 
der efter ansøgning, ydes udvidet helbredstillæg. 

Inden opstart af behandling, modtager Faxe Kommune en ansøgning.  

Er der et behandlingsbehov eller en funktionsnedsættelse, gives der en bevilling. Afslag gives kun i helt 
sjældne tilfælde. 

I det nuværende ”set up” i Faxe kommune, skal borgeren indsende ny ansøgning 1 gang årligt.   

Ved den årlige nye ansøgning, er der et mindre antal borgere, der ikke længere opfylder betingelserne, og 
dermed ikke får en ny bevillig til det efterfølgende år. Dette tal skal sammenholdes med, at der i 2020 var 
331 personer der fik en bevilling. Tallet for ansøgninger var i 2021 på 334 personer, der fik en bevilling.   

Der er med andre ord, tale om ansøgninger der skal udfyldes af borgerne, og efterfølgende sagsbehandles i 
kommunen, med kun en lille mængde afslag på det samlede område. I modsat retning trækker dog, at der 
vil være borgere der vil skulle tilbagebetale tilskud, modtaget med urette på grund af ændrede indtægts- 
eller formueforhold. 
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I forhold til det af udvalget ønskede: 

Hvad gør andre kommuner i området:  

Der arbejdes i kommunerne grundlæggende efter 2 hovedmodeller: 

A) Der søges kun én gang om udvidet helbredstillæg til fodpleje. Er der tale om en kronisk og 
vedvarende lidelse, bevilges et antal behandlinger om året. Bevillingen løber herefter i princippet 
uendeligt. Det lægges til grund, at borgerne har oplysningspligten og overholder denne. De 
kommuner der anvender denne model, syntes at have et økonomisk forbrug, der er højere end de 
kommuner der kontrollerer hvert år. Faxe Kommune har tidligere administreret området efter 
denne model. 

B) Der søges 1 gang årligt. Dette medfører en højere grad af lovmæssigt korrekt bevilling og 
opfølgning, men har den konsekvens, at borgerne skal indsende en ansøgning, der efterfølgende 
skal sagsbehandles.  

De kommuner der støder op til Faxe kommune, anvender model A. Faxe kommune anvender model B. 

 

Andre Kommuners brug af tro- og love erklæringer på området: 

Det har ikke været muligt, at finde kommuner, der alene anvender tro- og love erklæringer på dette 
område. Derimod ses førnævnte blanketter anvendt på dele af hjælpemiddelområdet, i en del kommuner. 

De økonomiske potentialer ved en enklere sagsbehandling: 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Beskrivelse  Kun 1 ansøgning. 

Tilbagevenden til tidligere 
bevillingsmodel, beskrevet 
ovenfor i A) 

Kun 1 ansøgning og årlig tro- 
og love erklæring. 
Tilbagevenden til tidligere 
model (beskrevet ovenfor i 
a) men nu med årlig tro- og 
love erklæring. 

Årlig ansøgning. Nuværende 
model med 1 årig ansøgning 
fastholdes 

Fordele Enkelt for borgerne, lidt 
mindre arbejde for 
administrationen. 

Enkelt for borgerne, mindre 
arbejde for 
administrationen. Borgernes 
opmærksomhed henledes 
på bevillingens rigtighed. 
Er der fortsat et 
behandlingsbehov?  
Er der sket ændringer i 
indtægts- og formueforhold, 
der kan medføre 
bevillingens bortfald. Færre 
sager om 
tilbagebetalingskrav. 

Nuværende lave udgift 
fastholdes. Høj grad af 
sikkerhed for, at borgerne 
ikke modtager en ydelse de 
ikke er berettiget til. Meget 
få sager om tilbagebetaling. 

Ulemper Forventning om merudgift 
på området, tidligere skøn 
300.000 kr. årligt. Der vil 
opstå sager om 
tilbagebetaling 

Der må som i model 1, 
forventes et merforbrug i 
forhold til nuværende 
forbrug, men på et lavere 

”Bøvlet” for borgerne. 
Mere administration end i 
model 1 & 2 
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niveau, end beskrevet under 
model 1.  
Flere vil henvende sig og 
korrigere oplysninger. 
Skønnet merudgift 200.000 
kr. årligt 

 

Udviklingen i udgiften i årene 2017-2022 i Faxe kommune 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.166.105 1.138.355 1.107.124 741.141 809.628 407.402* 

*Forbrug i perioden 1/1-30/6-2022. 

 

Revisionen og statsrefusion. 

Der er på dette område 50% statsrefusion. Revisionen vil derfor være opmærksom på, om området 
administreres efter, de for området, gældende regler.  

Revisionen har gennemlæst alle 3 forslag, og i alle tilfælde kan der hjemtages refusion. 

Revisionens vurdering vedlægges til orientering. 

 

 

  

 


