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Sæt kryds (______) (___X____)

Udbud af praktisk hjælp i hjemmeplejen  

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.296+05.38.38

Beskriv nuværende situation inden ændring
Det er hjemmeplejen - som er opdelt i distrikterne Øst og Vest - samt de godkendte fritvalgs- 
leverandører, som varetager praktisk hjælp for visiterede borgere i Faxe Kommune. De private 
leverandører afregnes pr. time på baggrund af en beregnet pris for, hvad samme ydelse, incl. 
overhead koster i kommunen. Der er i maj 2019 godkendt tre private leverandører af praktisk hjælp 
i hjemmet, som borgerne kan vælge, udover kommunen. 

Hvori består ændringen? 
Med dette forslag foreslås det, at udlicitere praktisk hjælp i hjemmeplejen. I dag benyttes 
godkendelsesmodellen, på både praktisk hjælp og personlig pleje. Det betyder at private 
leverandører ansøger om godkendelse til enten praktisk hjælp eller personlig pleje, eller begge 
dele. Såfremt de kan opfylde kommunens kriterier kan de godkendes, og efterfølgende kan der 
indgås en toårig kontrakt. 
Ved isoleret udbud af den praktiske hjælp, medfører det to forskellige ordninger henholdsvis 
godkendelsesmodellen og udbudsmodellen. Ved et udbud er kommunen fortsat forpligtet til at 
etablere et frit valg for borgeren. Alternativt kan der indføres fritvalgsbeviser, som betyder at 
borgerne selv finder en leverandør, som opfylder samme kriterier, og som vil levere ydelsen til 
samme pris og på samme vilkår som vinder af et udbud. 
Såfremt der er flere tilbudsgivere i et udbud, vil det være muligt for den leverandør, der ikke vinder 
udbuddet, at indgå en aftale om samme pris og vilkår som vinder af udbuddet. I givet fald vil der 
således være et frit valg for borger. 
 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Det er ikke muligt at beregne størrelse på en budgetreduktion, men der vil sandsynligvis kunne 
forventes at være en potentiel besparelse. 
Det må forventes at et potentiale har sammenhæng med størrelsen på potentialet, så måske 
kunne man med fordel lade et udbud omfatte et større område end blot praktisk hjælp. Et 
eksempel på dette kunne være at udbyde både praktisk hjælp og personlig pleje. 
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Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning<*) 083.175 83.1750 083.175 083.175
*): Tildeling i 2019 (2020-priser)

En konsekvens, ved at sætte praktisk hjælp i udbud, kan blive, at der kan forventes færre leverandører 
af praktisk hjælp, og derved kan der være færre leverandører at vælge imellem for borgerne. Såfremt 
en tilbudspris er for lav, kan det være forbundet med en øget risiko for, at leverandøren går konkurs, 
som det er set i en række andre kommuner. 
Et opmærksomhedspunkt i den forbindelse er også, at såfremt man udliciterer praktisk hjælp - eller 
både praktisk hjælp og personlig pleje, og leverandøren ikke overholder sin kontrakt eller må gå 
konkurs, er det kommunen der overtager  forpligtelsen med hjælp til borgerne, dette kan ske med 
meget kort varsel. 
Det må forventes at medføre udfordringer, at kunne rekruttere de nødvendige medarbejdere akut, i 
en given situation. Garantistillelsen som den private leverandør har givet i forbindelse med aftalen, kan 
dække kommunens merudgifter i en situation omkring konkurs. Ved et udbud af anseelig størrelse og 
mængde, kan det være anbefalelsesværdigt, at etablere en beredskabsplan for en situation, hvor en 
betydelig privat leverandør går konkurs.  

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

ØKONOMI

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER


