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Godkendelsesmodel, udbud og fritvalgsbeviser

Denne sag har til formål at give Senior & Sundhedsudvalget et indblik i borgernes frie valg i 
forhold til hjemmepleje. Der ses nærmere på, hvordan borgerens frie valg kan 
tilvejebringes vha. enten udbud eller en godkendelsesmodel. Faxe Kommune anvender 
godkendelsesmodellen og har gjort det siden kommunesammenlægningen. I sagen ses 
der også på, hvordan godkendelsesmodellen er blevet behandlet politisk i Faxe 
Kommune gennem tiden, og hvem der leverer sygeplejen i nabokommunerne.

Kort om borgerens frie valg:

Borgernes frie valg i forhold til hjemmepleje blev indført pr. 1. januar 2003 i forbindelse med 
Ældrepakken. Pr. 1. april 2013 blev servicelovens regler om fritvalgsområdet ændret, 
således at det frie valg kunne tilvejebringes enten gennem almindeligt gældende 
udbudsregler, godkendelsesmodellen og/eller vha. fritvalgsbeviser. 

I det frie valg ligger, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst 2 leverandører, hvoraf 
den ene kan være kommunen selv. Det frie valg omfatter udelukkende borgere, der 
modtager hjemmehjælp, mens borgere på plejecentre ikke er omfattet. Det frie valg 
omfatter hjemmeplejemodtagernes praktiske hjælp, personlige pleje og madservice, 
mens sygepleje ikke er omfattet af servicelovens krav om frit valg, da sygeplejeydelser er 
sundhedslovsydelser.

Det frie valg af hjemmepleje kan tilvejebringes ved 1) at annoncere og derefter indgå en 
kontrakt på baggrund af enten et udbud eller godkendelsesmodellen og/eller 2) ved 
udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Der kan også laves en kombination af de to 
måder. I det følgende ses der nærmere på de to måder at tilvejebringe det frie valg på.

Indgåelse af kontrakter efter annoncering:

Kommunen har mulighed for at indgå kontrakter med leverandører efter en annoncering. 
Annonceringsmuligheden består af to forskellige måder at tilvejebringe det frie valg på: 1) 
kontraktindgåelse via godkendelsesmodellen og 2) kontraktindgåelse via udbud. I det 
følgende ses der nærmere på, hvad godkendelsesmodellen består i, og hvad et udbud 
er.

1. Kontrakter på baggrund af en godkendelsesmodel

Den første mulighed er en godkendelsesmodel, hvor kommunen offentliggør kvalitets- og 
priskrav og herefter indgår aftaler/kontrakter med de leverandører, der ønsker at indgå en 
sådan aftale, og som samtidig lever op til kravene. 

Modellen kan gennemføres på to måder. Den ene er, at kommunen melder sine pris- og 
kvalitetskrav ud og herefter indgår aftale med dem, der søger om godkendelse, og som 
samtidig lever op til kravene. Denne model anvender Faxe Kommune. Den anden er, at 
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kommunen begrænser godkendelsen ved at udvælge leverandører, der inviteres til at 
give tilbud indenfor en vis tidsfrist og ud fra visse udvælgelseskriterier. Borgerne får et frit 
valg, når der indgåes aftaler, men til gengæld udfordres prisen ikke. 

2. Udbud

Den anden mulighed er at vælge udbudsvejen. Vælges denne løsning, skal kommunen 
udarbejde udbudsmateriale, der kan anvendes til at invitere private leverandører til at 
deltage i konkurrencen om at levere hjemmehjælp. Der kan således ikke indgås aftaler 
med mere end én leverandør om det, der kommer i udbud. Til gengæld giver udbud 
mulighed for at teste prisen på markedet – forudsat at der er leverandører, der ønsker at 
byde ind på opgaven. 

Udbudsmodellen bør vælges med omhu. Det indebærer bl.a., at kommunen bør have en 
strategisk overvejelse om, hvad der skal være omfattet af udbuddet, og hvad kommunen 
helt præcist vil forsøge at opnå med udbuddet. Kommunen bør også overveje, hvordan 
leverandørerne skal vurderes, hvor lang kontraktperioden skal være, og hvordan borgerne 
fordeles efter endt udbud. Der er således en række underemner, som bør overvejes nøje, 
da de alle vil have en konsekvens for kommunen og for borgerne. 

Overvejer kommunen at gå udbudsvejen, bør det også overvejes, om det er realistisk at 
opnå de økonomiske fordele, man måske håber at opnå. Måske bliver markedsprisen ikke 
lavere end den kommunale pris. Måske er der ingen, der byder ind på opgaven, hvis 
opgaven er for lille. Tilstedeværelsen af konkurrence er aldrig helt sikkert. 

Vælger kommunen at sende hele eller dele af hjemmeplejen i udbud, kan kommunen 
vælge at lægge andre ting ind i udbudspakken. Fx hjemmesygepleje, hvis det giver 
mening. Det stiller dog større krav til leverandørerne, og man kan risikere, at særligt mindre 
virksomheder ikke vil byde ind, mens opgaven i højere grad vil være interessant for større 
udbydere. 

Besluttes det, at hele eller dele af hjemmeplejeopgaverne skal sendes i udbud, skal der 
også tages stilling til kommunens rolle. Kommunen kan overordnet vælge mellem at:

1. Være en del af konkurrencen og byde ind via kontrolbud
2. Stå udenfor udbuddet og fortsætte som leverandør
3. Trække sig helt som leverandør

I et kontrolbud vil kommunen være nødt til at trække sig, hvis kommunens bud er for 
dårligt, jf. mulighed nr. 1. Fortsætter kommunen som leverandør, jf. mulighed nr. 2, er det 
alene de private timer, der udbydes, dvs. de timer, hvor borgerne har valgt en anden 
leverandør end kommunen. Trækker kommunen sig, jf. mulighed nr. 3, bliver opgaven 
større, og det vil muligvis gøre udbuddet mere attraktivt. 

Et kontrolbud fra kommunens side skal for øvrigt udarbejdes på samme vilkår som eksterne 
bud (leverandørernes bud). I kontrolbudet skal kommunen tage udgangspunkt i de 
langsigtede gennemsnitlige omkostninger ved beregningen. De kommunale 
medarbejdere, der udarbejder kontrolbuddet, må ikke senere deltage i vurderingen af de 
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indkomne bud, jf. kontrolbudsbekendtgørelsen. Udover bekendtgørelsen skal EU-retten og 
forvaltningsretlige principper følges. 

Vælges udbud, bør det overvejes, hvor mange leverandører kommunen ønsker at 
samarbejde med efter endt udbud. Et begrænset antal leverandører vil give mulighed for 
et større kundegrundlag for de enkelte leverandører, hvilket vil være attraktivt for særligt 
større leverandører, og det kan muligvis presse prisen. Et lille antal leverandører må dog til 
gengæld forventes at mindske borgerens frie valg. 

Vælger kommunen at gå i udbud, bør man også være opmærksom på, at prisen, som 
leverandørerne kan byde ind med, vil hænge sammen med kundegrundlaget. 
Kundegrundlaget indenfor hjemmepleje er ikke sikkert, jf. borgerens frie valg. Prisen, som 
de vil byde ind med, vil derfor påvirkes af, hvad kommunen vil gøre efter et udbud. Om 
det er hele kundegrundlaget, der udbydes, eller kun en del. Kommunen kan ikke tvinge 
borgerne til at vælge en specifik leverandør, jf. det frie valg. 

De 2 hyppigst forekommende udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. 
Ved sidstnævnte er der en prækvalifikation af leverandørerne, hvilket medfører at færre 
kan byde ind senere i processen, mens alle interesserede leverandører kan byde ind ved 
førstnævnte, uanset om de er kvalificerede eller ej. 

Fritvalgsbeviser:

Udover annoncering (udbud og godkendelsesmodel) er der også mulighed for at 
anvende fritvalgsbeviser til at tilvejebringe det frie valg. Et fritvalgsbevis svarer til et 
købsbevis. Ved udstedelse af et fritvalgsbevis kan borgeren frit vælge en CVR-registreret 
virksomhed til at levere ydelsen. Leverandøren skal ikke godkendes af kommunen, men 
kommunen skal stille krav vedrørende kvaliteten til leverandøren. Kommunen skal 
fastsætte værdien af fritvalgsbeviset. Værdien fastsættes som kommunens/den private 
leverandørs omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser, dvs. 
nettoomkostningerne ved udførslen af opgaven.

Kombination af annoncering og fritvalgsbevis:

Annoncering (udbud og godkendelsesmodel) og fritvalgsbevis kan som nævnt også 
kombineres. Fx kan kommunen vælge at udbyde en af ydelserne og udstede 
fritvalgsbeviser i forhold til resten. En anden løsning kan være, at godkendelsesmodellen 
vælges i én del af kommunen og fritvalgsbeviser i en anden. Fritvalgsbeviser kan ligeledes 
bruges som supplement til indgåede kontrakter. 

Har kommunen uden held annonceret efter leverandører, er kommunen forpligtet til at 
tilbyde fritvalgsbeviser. 

Kommunen kan vælge at lave det, der bedst kan kaldes udbud indenfor 
godkendelsesmodellen. Kommunen kan ved udbud vælge at anvende en enkelt 
leverandør, men samtidig åbne op for andre leverandører, så længe de er villige til at 
levere til vinderens pris og leve op til kravene. I denne type udbud er der ikke 
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nødvendigvis sat en øvre grænse for, hvor mange man vil samarbejde med. 
Hovedleverandøren i denne løsning er ikke kommunen, men vinderen af udbuddet. 
Denne løsning giver dog ikke stort incitament til konkurrence, da leverandørerne kan 
afvente andres bud og derefter vurdere, om de ønsker at arbejde til pris. 

Overvejelser om, hvordan det frie valg tilvejebringes:

Når man politisk vælger, hvordan det frie valg skal tilvejebringes, bør man være 
opmærksom på, at valget af tilvejebringelsesmetode vil have en betydning for:

1. Hvor mange ressourcer, der anvendes ved tilvejebringelsen af det frie valg
2. Hvor mange private leverandører, der samarbejdes med
3. Hvad der kan samarbejdes med de private leverandører omkring
4. Hvordan der afregnes med leverandørerne

I det følgende ses der nærmere på de 4 punkter.

Ad 1) Ressourceforbruget

Det frie valg indebærer et ressourceforbrug for kommunen. Både i forhold til etablering af 
det frie valg samt udarbejdelsen og administrationen af kravene til levering af ydelserne, 
herunder også tilsyn.
  
Følges godkendelsesmodellen eller udstedes der fritvalgsbeviser, kan samarbejdet 
umiddelbart etableres på baggrund af kvalitetsstandarderne samt en kontrakt eller et 
fritvalgsbevis.

Vælger man derimod at lave et udbud, skal materialet omdannes til udbudsmateriale, og 
udbudsforretningen skal gennemføres. Ligeledes skal der indregnes tid til, at leverandøren 
kan starte op efter endt udbud. Ressourceforbruget er således større ved en 
udbudsproces end ved godkendelsesmodellen.

Ad 2) Antallet af samarbejdspartnere

Anvendes godkendelsesmodellen, er antallet af leverandører begrænset til dem, som 
kommunen indgår en aftale med. I modsætning til fritvalgsbeviset, hvor der ikke er 
grænser – udover kravet om, at virksomheden er CVR-registreret. Ved et udbud kan 
kommunen fastsætte og dermed begrænse, hvor mange de vil samarbejde med. 

Ad 3) Bredden i samarbejdet

Fritvalgsbeviset begrænser samarbejdet til at omhandle levering af hjemmehjælpsydelser. 
Vælges godkendelsesmodellen eller udbud, har kommunen derimod et bedre råderum til 
at sammensætte ydelserne. Et udbud kan fx også omfatte drift af plejecenter eller 
træningsydelser. 
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Ad 4) Afregning

Anvendes godkendelsesmodellen danner de langsigtede omkostninger grundlag for 
afregningen med leverandørerne. 

Udbud er den eneste metode, der reelt resulterer i en markedspris. Hvis der er lavet et 
udbud, kan markedsprisen også anvendes i forhold til fritvalgsbeviset. Er der ikke en 
markedspris, vil man være nødt til at anvende en pris beregnet på baggrund af 
langsigtede gennemsnitlige omkostninger hos den kommunale hjemmepleje i forhold til 
fritvalgsbeviset.

Andre hensyn:

Økonomiske hensyn skal tages med i betragtning. Ved et udbud skal man medtage 
overvejelser om, hvilken udbudsmodel man vælger, da det påvirker de afregningspriser, 
der er i spil. Et udbud betyder en lavere budgetsikkerhed end ved godkendelsesmodellen 
og valg af fritvalgsbeviser. Forbruget er ikke kendt på forhånd grundet borgerens frihed til 
at skifte leverandør. I godkendelsesmodellen og ved fritvalgsbeviser afregnes efter den 
langsigtede forventede gennemsnitlige omkostning for kommunen, og det giver en større 
budgetsikkerhed end ved udbud. 

En markedspris afhænger dog af tilstedeværelsen af konkurrence.

Ligeledes skal man være opmærksom på, at et udbud kræver, at kommunen anvender 
flere ressourcer, end hvis godkendelsesmodellen eller fritvalgsbeviser vælges.

Andre hensyn kan være sammenhæng i plejen og et helhedsperspektiv. Fx ved udbud af 
en større ”pakke” fremfor af enkeltydelser, hvor der kan tages andre hensyn til 
tværfaglighed. 

Et udbud kan også være med til at udelukke små og lokale leverandører. Leverandører, 
der i højere grad kan tages hensyn til i de andre modeller. Ligeledes begrænser et udbud 
borgerens valg – imodsætning til de to andre modeller, hvor valgmulighederne kan være 
lidt bredere. 

Sygeplejeleverandører i nabokommunerne:

Som en del af sagen har administrationen kontaktet fem nabokommuner for at høre, om 
de anvender private leverandører og evt. hvilke leverandører. Det drejer sig helt konkret 
om følgende kommuner:

 Næstved Kommune
 Køge Kommune
 Stevns Kommune
 Ringsted Kommune
 Vordingborg Kommune
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I Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Køge Kommune og Vordingborg Kommune 
leveres sygeplejeydelserne som udgangspunkt af kommunen selv. Borgerne kan  ikke 
vælge en privat leverandør. Sygeplejeydelserne leveres af kommunen selv. I Næstved har 
kommunen i 2017 gennemført et udbud, der omfattede en hel pakke/et helt distrikt (dvs. 
træning, sygepleje, hjemmepleje o.l.), som Aleris bød ind på og vandt. Aleris valgte dog 
under et år efter at opsige kontrakten. 

Stevns Kommune anfører på deres hjemmeside, at borgere i forbindelse med valg af 
hjemmeplejeleverandør kan vælge mellem de leverandører, som kommunen har indgået 
kontrakt med. I kommunen er det for borgerne muligt at vælge mellem kommunen som 
leverandør og De Glade Vikarer som leverandør, når det handler om de delegerede 
sygeplejeydelser. Resten ydes af kommunen. Kommunen leverer desuden 
sygeplejeydelser til den private leverandør. 

Faxe Kommunes politiske behandling af godkendelsesmodellen:

Inden kommunesammenlægningen i 2007 anvendte de tre kommuner, Fakse, Rønnede 
og Haslev, godkendelsesmodellen til tilvejebringelse af borgerens frie valg indenfor 
hjemmeplejeområdet. Ved kommunesammenlægningen valgte byrådet at fortsætte 
med at anvende godkendelsesmodellen, og der blev udarbejdet en ny og harmoniseret 
standardkontrakt for den nye Faxe Kommune. Faxe Kommune anvender fortsat 
godkendelsesmodellen og til dels også fritvalgsbeviser. Blandt sygeplejeydelserne er der 
kun 2 opgaver, der er delegeret ud til private leverandører, og det drejer sig om 
kompressionsstrømper og ordinær medicinudlevering.


