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En styrket ældrepleje  
drevet af kvalitet

I dag udskrives ældre borgere oftere fra landets hospitaler med henblik på at fort
sætte dele af behandlingen i eget hjem efterfulgt af genoptræning og rehabilite
ring i kommunalt regi. Den udvikling vil fortsætte fremover, og det stiller krav til, at 
både de kommunale og private leverandører skal mestre stadig mere komplekse 
behandlingsforløb. Sideløbende med den udvikling er der et stigende udgiftspres 
som følge af stadig højere forventninger til serviceniveauet og den demografiske 
udvikling i den danske befolkning. 

Den stigende kompleksitet i fremtidens ældrepleje og de øgede forventninger til 
serviceniveauet stiller krav til leverandørernes professionalisme og effektivitet 
samt evne til at skabe en sammenhængende pleje og omsorg. 

Et styrket frit valg og øget inddragelse af private leverandører kan bidrage til at 
øge kvaliteten af den skattefinansierede pleje og omsorg. Inddragelse af private 
leverandører på pleje og omsorgsområdet betyder, at der overføres erfaringer, tek
nologier og ekspertise fra andre kommuner og lande, som kan bidrage til at øge 
kvaliteten og effektiviteten. Derudover vil flere private leverandører medføre en 
øget mangfoldighed i tilbuddene til de ældre, hvilket alt andet lige vil bidrage til 
øget tilfredshed og styrket kvalitetskonkurrence.

DI Service og Dansk Sundhed og Velfærd forsøger med dette oplæg at sætte den 
nuværende organisering af opgaverne på det kommunale ældreområde til debat. 
Oplægget indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan håndtere nogle af de 
udfordringer, ældreplejen står overfor i dag og i fremtiden.

God læselyst!

Mette Rose Skaksen 
Branchedirektør  
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Status for det offentlig-private 
samarbejde på ældreområdet

Det frie valg af leverandør for ældre, der er visite
ret til hjemmehjælp, blev indført af VKregeringen i 
2003, og siden er hjemmehjælpen blevet udviklet i 
samspil mellem kommunale og private leverandører.

Indførelsen af det frie valg er ubetinget en succes. 70 
pct. af de ældre mener, at det frie valg er vigtigt eller 
meget vigtigt, og stadig flere ældre vælger aktivt de 
private leverandører til.1  Fra 2009 til 2015 er ande
len af ældre visiteret til praktisk hjælp, der vælger 
en privat leverandør, steget fra 29,3 pct. til 37,3 pct. 
Tilsvarende er den private markedsandel steget fra 
5,0 pct. i 2009 til 12,8 pct. i 2015 for de ældre, der 
er visiteret til personlig pleje.

Stadig flere ældre vælger private  
leverandører

2009 2015

Privat personlig pleje (pct.) 5,0 12,8

Privat praktisk hjælp (pct.) 29,3 37,3

Kilde: Danmarks Statistik og DIberegninger

Anm.: Ældre, der er visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, 
er indeholdt i begge kategorier.

Tilfredshedsmålingerne, som Socialministeriet og 
nu Sundheds og Ældreministeriet foretager hvert 
andet år, viser, at tilfredsheden med hjemmeplejen 
hos ældre, der får hjemmehjælp fra de private leve
randører, er mindst på niveau med tilfredsheden hos 
de, der får hjemmehjælp fra de kommunale leveran
dører.2 

1 Sundheds og Ældreministeriet, 2015: Brugerundersøgelse om hjem
mehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

2  Social, Børne og Integrationsministeriet, 2013: Brugerundersøgelse 
om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem; Sundheds og 
Ældreministeriet, 2015: Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget 
hjem og i plejebolig/plejehjem

Potentiale for øget og bedre samarbejde
Siden revisionen af serviceloven i april 2013 har 
kommunerne blot været forpligtet til at sikre, at de 
ældre kan vælge mellem mindst to leverandører, 
hvoraf den ene kan være den kommunale leveran
dør. Kommunerne fik med revisionen betydeligt frie
re rammer til at tilrettelægge det frie valg på ældre
området, særligt ved brug af udbud. 

De fleste kommuner benytter stadig godkendelses
modellen, hvor kommunen fastsætter kvalitetskrav 
og timepriser, hvorefter private leverandører kan 
søge om godkendelse. Men de seneste år har flere 
kommuner valgt at sende opgaver på ældreområdet 
i udbud og i den forbindelse ofte reduceret antallet 
af leverandører på ældreområdet til to private leve
randører. 

I dette oplæg har DI Service og Dansk Sundhed og 
Velfærd samlet en række konkrete anbefalinger 
til, hvordan ældreområdet kan udvikles gennem et 
styrket frit valg og øget offentlig-privat samarbejde. 
Anbefalingerne vedrører henholdsvis et mere velfun
gerende frit valg, bedre brug af udbud og udvikling af 
plejecentrene.
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Et mere velfungerende frit valg

Samlede anbefalinger

1 Udvid det frie valg til alle visiterede  
ydelser på ældreområdet

Borgerens frie valg bør udvides til at omfatte hjem
mesygepleje (§ 138 i sundhedsloven), det indleden
de rehabiliteringsforløb og genoptræning (§ 83a og 
§ 86 i serviceloven)

2 Informer om tilgængelige fritvalgs-
leverandører

Kommunerne bør forpligtes til at informere borgerne 
om det frie valg samt formidle information om alle 
de leverandører, borgeren kan vælge imellem.

3 Udarbejd kvalitetsindikatorer inden 
for ældreplejen

Der bør udarbejdes en række nationale indikatorer 
for kvaliteten i henholdsvis hjemmeplejen og på 
pleje centrene, der dels skal danne grundlag for 
bench mark mellem de forskellige leverandører og 
dels sikre de ældre sammenlignelig information om 
leverandørernes kvalitet forud for valget af leveran
dør.

4 Giv de ældre sammenlignelig informa-
tion om kvalitet og tilfredshed 

Tilfredshedsportalen bør udvikles, så tilfredsheden 
med de enkelte leverandører – både private og kom
munale – fremgår sammen med indikatorer, der 
angiver kvaliteten af de enkelte leverandørers prak
tiske hjælp, pleje og omsorg, genoptræning og mad
service.

5 Indfør ikke-valgsalternativ

Der bør indføres et ikkevalgsalternativ, der betyder, 
at borgere, der ikke foretager et aktivt valg, fordeles 
mellem den kommunale og de private fritvalgsleve
randører under godkendelsesmodellen. 

6 Genindfør krav om efterbetaling af 
private leverandører ved for lav afregning

Kommunerne bør forpligtes til at offentliggøre be
regningsgrundlaget for udregning af egne priser på 
fritvalgsydelser under godkendelsesmodellen samt 
foretage årlige efterkalkulationer på grundlag af de 
faktisk leverede timer og efterbetale de private leve
randører, hvis leverandørerne viser sig at være blevet 
aflønnet for lavt.

7 Etabler et fælleskommunalt tilsyn på 
ældreområdet

Der bør etableres et fælleskommunalt tilsyn på 
ældre området i stil med socialtilsynet. Tilsynet skal 
godkende leverandører inden for både hjemmepleje 
og plejecentre, føre tilsyn med driften samt føre til
syn med, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er 
berettiget til.
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Bedre brug af udbud

8 Skab større volumen i udbud

Kommunerne bør ved udbud i hjemmeplejen også 
overveje at udbyde driften af et eller flere plejecentre 
for at sikre større volumen.

Endvidere bør kommunerne lade de kommunalt le
verede timer være udsat for konkurrence på lige fod 
med de privat leverede timer. 

Ved udbud af madservice bør det overvejes at øge 
volumen ved også at lade eksempelvis kantinedrift 
og madordninger i skoler og daginstitutioner være 
omfattet af udbuddet.

9 Gennemfør dialog med markedet inden 
udbuddet

Kommunerne bør gennemføre en markedsdialog 
med de potentielle leverandører inden udarbejdel
sen af udbudsmaterialet.

Ü Læg vægt på kvalitet – og ikke kun pris 
ved tildeling

Kommunerne bør i højere grad vægte kvalitet i for
bindelse med tildelingen, når de udbyder skattefi
nansierede opgaver inden for pleje og omsorgsom
rådet, herunder madservice. 

Kommunerne bør overveje at benytte et såkaldt om
vendt udbud, hvor prisen er fast, og leverandørerne 
alene konkurrerer på kvalitet og udvikling af servi
cen.

� Stil krav til leverandørernes  
økonomiske og faglige formåen

Kommunerne bør i højere grad stille krav til leveran
dørernes økonomiske og faglige formåen, så sunde 
og veldrevne virksomheder vælges som leverandø
rer.
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� Ligestil private og selvejende  
leverandører

Private og selvejende leverandører bør ligestilles, 
når plejecentre konkurrenceudsættes, og konkur
rencen skal ikke kunne begrænses med henvisning 
til inhousereglen. 

� Konkurrenceudsæt ikke-kommunal 
plejecenterdrift i kommunale bygninger

Kommunerne bør – af hensyn til både ligestilling 
af forskellige selskabskonstruktioner og økono
misk forsvarlig forvaltning – konkurrenceudsætte 
ikkekommunal plejecenterdrift i kommunale byg
ninger, når den skal varetages af en ikkekommunal 
leverandør.

� Udfas driftsoverenskomster på  
plejecentre

Driftsoverenskomster for plejecentre bør udfases, så 
selvejende plejecentre fremover alene drives i regi af 
friplejeboligloven, hvis opgaven ikke har været ud
budt i fri konkurrence.

� Gennemfør potentialeafklaring ved 
udbud af plejecentre

Der bør i et større antal kommuner gennemføres po
tentialeafklaringer af både de økonomiske og kvali
tetsmæssige gevinster ved konkurrenceudsættelse 
af plejecenterdrift.

� Udarbejd standardiseret udbudsmate-
riale til udbud af plejecentre

Der bør udarbejdes et standardiseret materiale eller 
en skabelon, der kan benyttes af kommunerne ved 
udbud af plejecentre. 

� Nedsæt arbejdsgruppe for fremtidens 
ældreboliger

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som skal 
komme med konkrete forslag til organiseringen af 
fremtidens ældreboliger. Arbejdsgruppen bør kon
kret se på, hvordan justeringer i lov om friplejebo
liger, indførelse af voucherordninger, alternative 
finansieringsmodeller mv. kan understøtte innova
tion i opgaveløsningen, udvikling og ibrugtagning 
af ny teknologi, imødekomme borgernes ønsker til 
mangfoldige botilbud samt styrke udviklingen af et 
marked for private plejecentre og dermed et reelt frit 
valg af plejebolig.

Udvikling af plejecentrene
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1 Udvid det frie valg til alle visiterede 
ydelser på ældreområdet

De ældre har i dag frit valg af leverandør, når de er 
visiteret til ydelser som personlig pleje, praktisk 
hjælp og madservice. Borgerne har derimod ikke et 
frit valg, hvis de er visiteret til eksempelvis hjemme
sygepleje.

Konsekvensen er, at de ældre, som aktivt har tilvalgt 
en privat leverandør til eksempelvis den personlige 
pleje, ikke også kan vælge at få hjemmesygeplejen 
leveret af den samme leverandør. Det skaber et unø
digt behov for koordinering mellem borgeren, den 
private leverandør af pleje og den kommunale leve
randør af hjemmesygepleje. Samtidig vanskeliggør 
det arbejdet med at skabe sammenhæng i borger
ens pleje.

Ganske få kommuner har i dag valgt også at give bor
gerne frit valg af leverandør inden for rehabilitering, 
genoptræning og hjemmesygeplejen.

Antal kommuner med frit valg inden 
for hjemmesygepleje, rehabilitering  
og genoptræning

Antal kommuner med frit 
valg af leverandør

Hjemmesygepleje 10

Rehabilitering 30*

Genoptræning 8

Kilde: Svar på SUU spørgsmål 446 alm. del (2015/16) 

Anm.: Dertil kommer to kommuner, som inden for den nærmeste fremtid 
vil give borgerne frit valg samt et par kommuner, som har frit valg af leve
randør på visse af indsatserne i det samlede rehabiliteringsforløb.

Et udvidet frit valg til de ældre vil betyde, at de ældre 
får større medindflydelse på den ydelse, de mod
tager, samt at de private leverandører – på lige fod 
med de kommunale leverandører – kan bidrage til de 
generelle ønsker om sammenhæng, forebyggelse og 
rehabilitering.

Forslag
For at øge borgernes medindflydelse, understøtte 
en effektiv drift og skabe sammenhæng for borgere, 
som modtager hjemmehjælp, foreslår DI Service:

— at borgerens frie valg udvides til at om-
fatte hjemmesygepleje (§ 138 i sundheds-
loven), det indledende rehabiliterings-
forløb og genoptræning (§ 83a og § 86 i 
serviceloven).
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2 Informer om tilgængelige fritvalgs-
leverandører

Et velfungerende frit valg er afhængigt af, at de æl
dre har kendskab til muligheden for selv at vælge 
leverandør og har information om de tilgængelige 
leverandører. 

En undersøgelse fra Sundheds og Ældreministeriet 
ultimo 2015 viser, at 30 pct. af de ældre ikke ved, at 
de har frit valg af leverandør.3  Det manglende kend
skab er størst blandt de ældste (85 år og derover), 
men blandt de yngste (67 – 79 år) er der stadig mere 
end en fjerdedel, der ikke er bekendt med det frie 
valg. 

Det bør være centralt i forbindelse med visitationen, 
at de ældre informeres om det frie valg af leverandør 
og bliver bekendt med de forskellige leverandører. 

3  Sundheds og Ældreministeriet, 2015: Brugerundersøgelse om hjem
mehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Forslag
For at øge de ældres kendskab til muligheden for 
selv at vælge leverandør og informere om de tilgæn
gelige leverandører, foreslår DI Service:

— at kommunerne forpligtes til at infor-
mere borgerne om det frie valg og formidle 
information om alle de leverandører, bor-
geren kan vælge imellem.
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3 Udarbejd kvalitetsindikatorer inden 
for ældreplejen

Hensigten med frit valg – særligt ved brug af godken
delsesmodellen – er at skabe en kvalitetskonkurren
ce mellem leverandørerne. En effektiv kvalitetskon
kurrence forudsætter imidlertid en ensartet måling 
og opgørelse af kvalitet på tværs af leverandørerne, 
da kvalitetskonkurrencen ellers ikke er gennemsig
tig.

KORA har tidligere kortlagt de indikatorer, der i dag 
kan benyttes til at belyse den service, de ældre får.4  
Indikatorerne er:

 > Andelen af ældre over 65 år, der bor på pleje
hjem, i plejeboliger til ældre, ældreboliger samt 
øvrige boliger for ældre.

 > Personaleårsværk i ældreplejen pr. ældre over 
65 år.

 > Andelen af ældre over 65 år, der modtager varig 
hjemmehjælp.

 > Antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. 
visiteret ældre over 65 år.

 > Forebyggende hjemmebesøg pr. ældre over 75 
år.

 > Antal genindlæggelser vedrørende forebyggelige 
diagnoser (slagtilfælde, væskemangel mv.) pr. 
ældre over 67 år.

 > Gennemsnitlig ventetid til plejebolig for perso
ner på generel venteliste.

En række af indikatorerne som eksempelvis andelen 
af ældre over 65 år, der modtager hjemmehjælp og 
antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. mod
tager, viser mere om plejetyngden af kommunens 
ældre end om kvaliteten af plejen og omsorgen. 
Dertil kommer, at indikatorerne ikke opgøres for de 
enkelte leverandører. Samlet set betyder det, at indi
katorerne ikke giver et tilstrækkeligt dækkende bille
de af kvaliteten, og at det ikke er muligt for leveran
dørerne at konkurrere på kvaliteten af den leverede 
service på baggrund af gennemsigtige og objektive 
parametre. 

4 KORA, 2013: Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Bedre viden om kvalitetsniveauet og brugertilfreds
heden hos de enkelte leverandører vil sikre, at bor
gerne har relevant viden om leverandørerne, inden 
de vælger leverandør. Derudover vil det være væ
sentlig information til den politiske ledelse til brug 
for styring og udvikling af velfærden.

Der er behov for et enkelt måleregime, der med indi
katorer for kvaliteten kan supplere tilfredshedsmå
linger i vurderingen af de enkelte leverandører.5 

Forslag
For at understøtte en reel kvalitetskonkurrence mel
lem leverandørerne og sikre, at de ældre og deres 
pårørende har sammenlignelig og relevant informa
tion om leverandørernes kvalitet, forslår DI Service:

— at der udarbejdes en række nationale 
indikatorer for kvaliteten i henholdsvis 
hjemmeplejen og på plejecentrene, der 
dels skal danne grundlag for benchmark 
mellem de forskellige leverandører og 
dels sikre de ældre sammenlignelig infor-
mation om leverandørernes kvalitet forud 
for valget af leverandør.

5 Produktivitetskommissionen, 2014: Offentlig-privat samarbejde, 
analyserapport 6
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4 Giv de ældre sammenlignelig  
information om kvalitet og tilfredshed 

Let tilgængelig og sammenlignelig information om 
tilfredsheden og kvaliteten hos de enkelte leveran
dører er afgørende information for de ældre i forbin
delse med valget af leverandør. Sammenlignelig in
formation på tværs af leverandører vil desuden være 
væsentlig information til det politiske niveau samt 
for leverandørernes løbende arbejde.

Der er i dag en uensartet måling af brugertilfredshe
den på tværs af ministeriet, kommuner og leveran
dører. Det betyder, at de ældre ikke i tilstrækkelig 
grad sikres sammenlignelig information, der kan 
danne grundlag for valg af leverandør.

Sundheds og Ældreministeriet måler hvert andet år 
tilfredsheden med hjemmehjælpen i eget hjem og 
i plejebolig. I undersøgelsen angives tilfredsheden 
med henholdsvis kommunale og private leverandø
rer under ét, og undersøgelsen bidrager derfor ikke 
med information, som de enkelte ældre kan lægge til 
grund for deres valg af leverandør.

I 2013 blev Tilfredshedsportalen lanceret med det 
formål at skabe større gennemsigtighed i brugertil
fredshedsundersøgelserne på tværs af institutioner/
distrikter og kommuner. 14 kommuner har lagt data 
om tilfredsheden med hjemmeplejen på Tilfreds
hedsportalen, hvoraf kun to kommuner har tilfreds
heden på distriktsniveau. Inden for plejeboliger og 
genoptræning er der endnu færre kommuner, der 
har lagt data på portalen. 

Antal kommuner, der har offentlig-
gjort brugertilfredsheden på Tilfreds-
hedsportalen.dk

Antal kommuner,  
der har opgjort den 

gennemsnitlige kom-
munale tilfredshed

Heraf på  
institutions- 

niveau/ 
distriktsniveau

Hjemmepleje 14 2

Plejeboliger 5 1

Genoptræning 1 0

Kilde: Svar på SOU spørgsmål 65 alm. del (20142015 2. samling)

Tilfredshedsportalen har dermed ikke i tilstrækkelig 
grad sikret borgerne den nødvendige information, 
som er nødvendig i forbindelse med valg af leveran
dør. Derudover mangler der information om borger
nes tilfredshed med leverandørerne af madservice.

Forslag
For at sikre de ældre lettilgængelig og sammenligne
lig information om brugertilfredshed og kvalitet, der 
er afgørende for et oplyst grundlag for leverandør
valg, foreslår DI Service:

— at Tilfredshedsportalen videreudvik-
les, så tilfredsheden med de enkelte leve-
randører – både private og kommunale 
– fremgår sammen med indikatorer, der 
angiver kvaliteten af de enkelte leveran-
dørers praktiske hjælp, pleje og omsorg, 
genoptræning og madservice.
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5 Indfør ikke-valgsalternativ

Hvis ældre visiteret til hjemmehjælp ikke foretager 
et aktivt valg af leverandør, tildeles de automatisk 
hovedleverandøren, som i Danmark almindeligvis er 
den kommunale leverandør. Denne særligt privilege
rede status til den kommunale leverandør resulterer 
i en skævvredet konkurrence om at levere visiteret 
skattefinansieret hjemmehjælp. 

Da op imod hver tredje ældre ikke er bekendt med 
muligheden for selv at vælge leverandør, må det an
tages, at en væsentlig andel af de ældre, der har den 
kommunale leverandør, ikke har foretaget et aktivt 
tilvalg.

Når den kommunale leverandør – uden hovedleve
randørrollen har været i udbud – har forrang til de 
borgere, som ikke foretager et aktivt valg, begræn
ses konkurrencen om den service og den kvalitet, 
som borgerne modtager. 

I Sverige er det problem løst ved, at der i den svenske 
lov om valgfrihed er indført en kommunal forpligti
gelse til at fastlægge et såkaldt ikkevalgsalternativ. 
Omkring halvdelen af kommunerne har kommunen 
som ikkevalgsalternativ, mens næsten tilsvarende 
har indført rotationsordninger.

Ved at tilrettelægge ikkevalgsalternativet som en 
rotationsordning sikres en ligelig fordeling af de vi
siterede ældre, der ikke foretager et aktivt valg. En 
sådan model vil sikre, at konkurrencen mellem leve
randørerne ikke skævvrides uhensigtsmæssigt. 

CASE:  
Ikke-valgsalternativ i Lund Kommune 

Lund Kommune i Sydsverige har indført en turnus
ordning på tværs af alle godkendte leverandører i 
hjemmeplejen i kommunen. Ordningen indebærer 
en månedsvis rotationsordning, hvor leverandørerne 
på skift får tildelt de borgere, som netop er blevet vi
siteret til en kommunal hjemmehjælp, men som ikke 
selv har valgt leverandør.

Indførelse af et ikkevalgsalternativ, når hovedleve
randørrollen ikke har været i udbud, vil grundlæg
gende bidrage til at skærpe konkurrencen om bor
gerne med øget kvalitet og tilfredshed til følge. 

Ikkevalgsalternativet bør også gælde for de ældre, 
der udskrives fra eksempelvis sygehuse og skade
stuer til øjeblikkelig praktisk hjælp og/eller personlig 
pleje, indtil de gennemgår en almindelig kommunal 
visitation og derefter frit kan vælge leverandør.

Forslag
For at understøtte en ligeværdig konkurrence om le
vering af skattefinansieret hjemmehjælp, foreslår DI 
Service:

— at der indføres et ikke-valgsalternativ, 
der betyder, at borgere, der ikke foretager 
et aktivt valg, fordeles mellem den kom-
munale og de private fritvalgsleverandø-
rer under godkendelsesmodellen. 
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6 Genindfør krav om efterbetaling  
af private leverandører ved for lav  
afregning
Kommuner, der tilvejebringer det frie valg ved god
kendelsesmodellen skal på baggrund af egne om
kostninger fastsætte den timepris, som de private 
leverandører afregnes med.  

I forbindelse med revisionen af serviceloven i 2013 
blev bestemmelserne om fastsættelse af priser, ef
terkalkulation og efterbetaling af private leveran
dører, hvis kommunens egne priser var sat for lavt, 
afskaffet. 

En gennemsigtig prisfastsættelse og krav om efter
betaling vil sikre en mere effektiv konkurrence på 
kvalitet mellem de kommunale og private leverandø
rer, da der vil være sikkerhed for en ensartet afreg
ning og efterbetaling i de tilfælde, hvor kommunen 
oprindeligt har fastsat sin egen timepris for lavt. 

Der var før revisionen af serviceloven flere eksem
pler på, at kommuner måtte efterbetale de private 
leverandører, fordi de budgetterede timepriser var 
for optimistiske i vurderingen af effektiviseringstiltag 
hos den kommunale leverandør.

Forslag
For at sikre korrekt afregning og for at understøtte 
kvalitetskonkurrencen under godkendelsesmodel
len foreslår DI Service:

— at kommunerne forpligtes til at offent-
liggøre beregningsgrundlaget for udreg-
ning af egne priser på fritvalgsydelser un-
der godkendelsesmodellen samt foretage 
årlige efterkalkulationer på grundlag af de 
faktisk leverede timer og efterbetale de 
private leverandører, hvis leverandørerne 
viser sig at være blevet aflønnet for lavt.
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7 Etabler et fælleskommunalt tilsyn  
på ældreområdet

Kommunerne har mange forskellige kasketter på in
den for ældreområdet, herunder fastsættelse af ser
viceniveau og kvalitetskrav, godkendelse af private 
leverandører, visitation af ældre til hjemmehjælp, 
betaling af leverandørerne, leverandør af hjemme
hjælp og plejecentre samt tilsyn med leverandører
ne. 

Flere af opgaverne er efterhånden mere eller mindre 
adskilt i eksempelvis visitationsenhed og en drifts
enhed (leverandør). Men uanset kommunernes til
tag og forsøg på at adskille de forskellige roller bør 
en anden organisering overvejes. På socialområdet 
er der etableret fælleskommunale tilsyn for at skabe 
et mere professionelt og uafhængigt tilsyn. 

Begrundelsen for det ændrede tilsyn på socialområ
det var blandt andet, at kommunerne driver ”egne 
tilbud samtidig med, at de skal føre tilsyn med både 
egne og private tilbud. Det kan være problematisk, 
da der dermed ikke er uafhængighed i opgaveløsnin-
gen. Der er brug for en højere grad af uvildighed i for-
hold til såvel private som kommunale (…) tilbud”.6 

På ældreområdet er der tilsvarende gode grunde til 
at sikre et uafhængigt tilsyn og dermed en reel ad
skillelse af myndighed og drift.

6 L205 Forslag til Lov om socialtilsyn fremsat 10. april 2013

Forslag
For at sikre professionelt og uafhængigt tilsyn, reel 
ligestilling mellem de kommunale og private leve
randører samt at de ældre visiteres korrekt, foreslår 
DI Service:

— at der etableres et fælleskommunalt til-
syn på ældreområdet i stil med socialtilsy-
net. Tilsynet skal godkende leverandører 
inden for både hjemmepleje og plejecen-
tre, føre tilsyn med driften samt føre tilsyn 
med, at de ældre får den hjælp og omsorg, 
de er berettiget til.
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Bedre brug 
af udbud 
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8 Skab større volumen i udbud

I det omfang kommunerne bruger udbud inden for 
pleje og omsorgsområdet, er det vigtig at være op
mærksom på volumen af den udbudte opgave. 

En vis opgavevolumen er nødvendig, hvis de private 
leverandører skal kunne bidrage til udviklingen af 
ældreplejen i et kvalificeret samspil med den kom
munale leverandør. Kommunerne bør derfor i dialo
gen med leverandørerne få afdækket, hvordan der 
bedst sikres den nødvendige volumen i de konkrete 
udbud.

Opgavevolumen i hjemmeplejen afhænger af bor
gernes aktive valg af leverandør, mens antallet af 
beboere på et plejecenter er relativt stabilt. Ved at 
kombinere et udbud af et eller flere plejecentre med 
udbud i hjemmeplejen vil de private leverandører 
kunne opnå en større sikkerhed i driften samt benyt
te plejecentret som ”base”, hvilket også vil afspejle 
sig i de indbudte priser. Derudover vil mere speciali
serede faggrupper som sygeplejersker, fysioterapeu
ter og ergoterapeuter fra plejecentret kunne benyt
tes i hjemmeplejen.

Synergien mellem hjemmeplejen og plejecentret vil 
derudover kunne bidrage til at styrke udviklingen og 
kvaliteten i opgaveløsningen og gøre det rentabelt at 
investere i nye velfærdsteknologiske løsninger.

Forslag 
For at sikre mere kvalificerede private leverandører 
og styrke udviklingen, nytænkningen og innovatio
nen i opgaveløsningen foreslår DI Service:

 — at kommunerne ved udbud i hjemme-
plejen også overvejer at udbyde driften af 
et eller flere plejecentre for at sikre større 
volumen.

Når kommunerne udbyder opgaver inden for æl
dreplejen, står den kommunale leverandør typisk 
uden for udbuddet. Det betyder, at den kommuna
le leverandør fortsætter på uændrede vilkår uanset 
udfaldet af udbuddet, og at det kun er de timer, der 
leveres af private leverandører, som udsættes for 
pris konkurrence.

Den manglende konkurrence om de kommunalt le
verede timer – som stadig udgør langt hovedparten 
af de visiterede timer – betyder, at kommunerne ri
sikerer at gå glip af væsentlige effektiviseringsgevin
ster. Årsagen er dels, at kommunerne almindeligvis 
opnår lavere timepriser gennem et udbud og dels, at 
muligheden for at overtage de kommunalt leverede 
timer – og dermed opnå en større opgavevolumen – 
alt andet lige vil afspejle sig i pris og kvalitet.

Ifølge Ankestyrelsens rapport angiver næsten 90 
pct. af de kommuner, der har haft udbudt opgaver 
inden for hjemmeplejen og ladet den kommunale 
leverandør stå uden for, at det har været et vigtig 
hensyn at holde timepriserne nede. Kommunerne vil 
dog kunne realisere væsentlige større besparelser, 
hvis de kommunalt leverede timer i hjemmeplejen 
– lige som de privat leverede – blev udsat for pris
konkurrence. Derudover vil kvalitetskonkurrencen 
leverandørerne imellem også blive mere fair, hvis 
der ikke er betydelige forskelle i afregningspriserne.

Forslag 
For at sikre en effektivisering af hele ældreplejen – 
og ikke kun den private markedsandel foreslår DI 
Service:

  — at kommunerne ved udbud i hjemme-
plejen lader de kommunalt leverede timer 
være udsat for konkurrence på lige fod 
med de privat leverede timer.
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I forbindelse med udbud af madservice bør kom
munerne på tilsvarende måde være opmærksom på 
volumen i udbuddet. Hvis opgavevolumen inden for 
madservice til ældre er begrænset, bør det overvejes 
at lade eksempelvis kantinedrift eller madordninger 
i daginstitutioner og skoler være omfattet.

Derudover har kommunerne mulighed for at trække 
på den private leverandørs eksisterende kapacitet 
og specialiserede ekspertise inden for kost og ernæ
ring. Kommunerne vil dermed kunne undgå unød
vendige etableringsudgifter til eksempelvis storkøk
kener samt omkostninger til drift og vedligeholdelse 
af egne faciliteter.

Forslag 
For at sikre en tilstrækkelig volumen i udbud inden 
for madservice og undgå unødige etablerings og 
driftsomkostninger til storkøkkener foreslår DI Ser
vice:

— at kommunerne ved udbud af madser-
vice overvejer at øge volumen ved også at 
lade eksempelvis kantinedrift og madord-
ninger i skoler og daginstitutioner være 
omfatte af udbuddet.
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9 Gennemfør dialog med markedet  
inden udbuddet

Der er flere eksempler på, at udbud er blevet an
nulleret, fordi udbudsmaterialet har indeholdt 
uhensigtsmæssige krav, der ikke har betydning for 
kvaliteten af servicen, men alene er fordyrende. Ud
budsmaterialet kan også indeholde betingelser, der 
betyder, at private leverandører afholder sig fra at 
byde på opgaven. Begge dele har negativ indflydelse 
på konkurrencen og opstår typisk, hvis der ikke har 
været det fornødne kendskab til markedet. Udbud 
på pleje og omsorgsområdet er stadig relativt nyt 
i Danmark, og derfor er det også et relativt ukendt 
marked for de fleste kommuner. 

Ved at gennemføre en dialog med markedet inden 
udbudsmaterialet udformes, kan kommunerne få in
put fra de potentielle tilbudsgivere, om eksempelvis 
kravene til opgavevaretagelsen er hensigtsmæssige, 
om de økonomiske krav er for stramme, eller om de 
tekniske krav er for rigide. Ordregiver kan bruge dia
logen med markedet til at sikre, at konkurrencen om 
opgaven tilrettelægges bedst muligt.

Forslag
For at sikre at kommunerne har tilstrækkeligt kend
skab til markedet inden udbuddet, og at der kan ska
bes de bedste forudsætninger for konkurrencen om 
opgaverne, foreslår DI Service:

— at kommunerne gennemfører en mar-
kedsdialog med de potentielle leverandø-
rer inden udarbejdelsen af udbudsmateri-
alet. 
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Ü Læg vægt på kvalitet  
– og ikke kun pris ved tildeling

Hensigten med borgernes frie valg af leverandør – 
særligt ved brug af godkendelsesmodellen – er at 
understøtte kvalitetskonkurrencen mellem leveran
dørerne. Der har været en tendens til, at fokus er 
skiftet fra kvalitetskonkurrence til priskonkurrence, 
når kommunerne har valgt at udbyde fritvalgsydel
ser i stedet for at bruge godkendelsesmodellen.

Det betyder ikke nødvendigvis, at kommunerne ikke 
har fokus på kvaliteten, når de udbyder opgaver in
den for pleje og omsorgsområdet. Men rapporten 
fra Ankestyrelsen viser, at prisen er det altdomine
rende tildelingskriterium, og at kvalitet sjældent re
elt er et konkurrenceparameter. Knap en fjerdedel af 
udbuddene har haft ”laveste pris” som tildelingskri
terium, mens de resterende har haft ”det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud”. Men når der ses nærme
re på underkriterierne og vægtningen af disse, står 
det klart, at pris er det underkriterium, der har den 
højeste vægtning. Med andre ord har kommunerne 
indtil nu således kun i meget begrænset omfang gi
vet virksomhederne mulighed for at konkurrere på 
kvaliteten af den udbudte service.

Et uhensigtsmæssigt stort fokus på prisen kan få en 
række uheldige konsekvenser, når kommunerne har 
brugt udbud til at reducere antallet af leverandører 
og reducere timepriserne for de privatleverende ti
mer. Ved at lade kvaliteten indgå som et mere afgø
rende konkurrenceparameter og ved at give rum for 
effektiviseringen ved udvikling af nye arbejdsgange, 
innovation og ibrugtagning af nye teknologiske løs
ninger i samarbejde med kommunen, kan det lang
sigtede effektiviseringspotentiale overstige en kort
sigtet besparelse ved en ren priskonkurrence. 

Kommunerne kan også vælge at gennemføre et så
kaldt omvendt udbud, hvor den økonomiske ramme 
for opgaverne fastholdes og leverandørerne alene 
konkurrerer på kvalitet, serviceforbedringer og nye 
løsninger.

Forslag
For at sikre at kvalitet også er et konkurrencepara
menter i forbindelse med et udbud og for at undgå 
en kortsigtet priskonkurrence, foreslår DI Service: 

— at kommunerne i højere grad vægter 
kvalitet i forbindelse med tildelingen, når 
de udbyder skattefinansierede opgaver in-
den for pleje- og omsorgsområdet, herun-
der madservice. 

— at kommunerne overvejer at benytte 
et såkaldt omvendt udbud, hvor prisen er 
fast, og leverandørerne alene konkurrerer 
på kvaliteten og udvikling af servicen.
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� Stil krav til leverandørernes  
økonomiske og faglige formåen

Der sker i disse år en betydelig konsolidering på ple
je og omsorgsområdet. Det skyldes dels, at både 
borgere og kommuner forventer, at de private leve
randører kan levere flere og mere komplekse ydelser 
og dels, at kommunerne typisk bruger udbud til at 
reducere antallet af leverandører.

Derfor er det afgørende, at kommunerne i forbin
delse med udbud af fritvalgsydelser får udvalgt de 
mest kompetente og veldrevne private leverandø
rer. Advokatfirmaet Poul Schmith – også kendt som 
Kammeradvokaten – har på vegne af DI Service ud
arbejdet en række anbefalinger til, hvordan der kan 
stilles krav til tilbudsgivernes økonomiske og faglige 
formåen.

Se hele vejledningen ”Forebyggelse og håndtering af 
konkurser på pleje og omsorgsområdet” fra Kam
meradvokaten på DI Service hjemmeside: 

 > service.di.dk/kammeradvokaten

Forslag
For at sikre de bedst egnede tilbudsgivere og redu
cere risikoen for konkurser blandt leverandørerne 
foreslår DI Service:

— at kommunerne i højere grad stiller 
krav til leverandørernes økonomiske og 
faglige formåen, så sunde og veldrevne 
virksomheder vælges som leverandører.
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Udvikling af  
plejecentrene
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� Ligestil private og selvejende  
leverandører

Revisionen af friplejeboligloven i 2015 har på mange 
punkter øget ligestillingen af private og selvejende 
leverandører af plejecentre og dermed forbedret 
grundlaget for konkurrencen på plejeboligområdet. 
Efter lovændringen favoriseres de selvejende leve
randører ikke længere med eksempelvis krav om 
ejerskab af bygningerne. 

Der sker imidlertid stadig en favorisering af de selv
ejende leverandører på markedet for plejecentre, 
hvilket især er knyttet til kommunernes brug af 
inhousereglen og indgåelse af driftsoverenskom
ster med selvejende leverandører.

Inhousereglen betyder, at kommunerne kan be
nytte eksterne leverandører til at drive eksempelvis 
plejecentre uden, at opgaven har været udbudt i fri 
konkurrence. Det kræver dog, at kommunen har en 
kontrol med den eksterne leverandør, der svarer til 
kommunens kontrol med egne driftsenheder. Der
udover skal en altovervejende andel af den eksterne 
leverandørs aktiviteter udføres på vegne af kom
munen/kommunerne, og der må ikke være direkte 
private kapitalandele i den eksterne leverandør, som 
ikke følger af lovgivningen. Men andre ord er der tale 
om en de facto kommunal opgavevaretagelse på vil
kår, der reelt kun er forbeholdt selvejende virksom
heder. 

Når kommunerne benytter inhousereglen i forbin
delse med valg af leverandør af plejecenterydelser i 
kommunalt ejede bygninger, begrænses konkurren
cen om at varetage opgaven. Siden 2007 har der 
været 22 udbud af plejecentre: 12 er vundet af kom
mercielle leverandører, 6 er vundet af selvejende, 3 
af kommuner, og 1 er annulleret.

Når kommunerne udelukker private leverandører fra 
at byde, kan de dermed ikke være sikre på, at de får 
den bedste kombination af pris og kvalitet for skat
tekronerne. 

Forslag
For at sikre ligestillingen mellem private og selvejen
de leverandører i forbindelse med valg af leverandør 
til plejecenterdrift foreslår DI Service:   

— at private og selvejende leverandører 
ligestilles, når plejecentre konkurrence-
udsættes, og at konkurrencen ikke skal 
kunne begrænses med henvisning til in- 
house-reglen. 
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� Konkurrenceudsæt ikke-kommunal 
plejecenterdrift i kommunale bygninger

Der er i dag knap ti plejecentre, der drives af selv
ejende institutioner på driftsoverenskomst i kom
munalt ejede bygninger. Da disse plejecentre drives 
efter inhousereglerne, har driften af dem ikke væ
ret i udbud, hvor private leverandører reelt har haft 
mulighed for at byde på opgaven.

Ved at give de selvejende leverandører en privilege
ret adgang til at drive plejecentre i kommunalt ejede 
bygninger, begrænser kommunerne konkurrencen 
om opgaverne. Det betyder, at kommunerne – alt 
andet lige – ikke kan være sikre på, at de får den 
bedste kombination af pris og kvalitet.

Forslag
For at sikre ligestillingen af selvejende og private le
verandører samt den bedste kombination af pris og 
kvalitet, når kommunerne ikke selv står for driften 
af plejecentre i egne bygninger, foreslår DI Service:
 
— at kommunerne – af hensyn til både 
lige  stilling af forskellige selskabskon-
struktioner og økonomisk forsvarlig for-
valtning – skal konkurrenceudsætte pleje-
centerdrift i kommunale bygninger, når 
den skal varetages af en ikke-kommunal 
leverandør.
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� Udfas driftsoverenskomster på  
plejecentre

I en længere årrække har selvejende institutioner 
drevet op i mod 100 plejecentre på driftsoverens
komster med kommunerne. Driftsoverenskomster
ne indgås mellem kommunen og det selvejende ple
jecenter uden, at der er nogen sikkerhed for, at pris 
og kvalitet svarer til det, som markedet kan levere.

Brugen af driftsoverenskomster er naturligvis en for
del for de selvejende plejecentre, der har en særlig 
privilegeret adgang til at levere skattefinansieret 
pleje og omsorg. Men driftsoverenskomster begræn
ser konkurrencen til ugunst for både kommunerne 
og de ældre. 

Med lov om friplejeboliger er der – særligt efter revi
sionen i 2015 – et udmærket regelsæt, der kan sik
re den fortsatte eksistens af selvejende plejecentre 
som alternativ til de rent kommunale plejecentre.

Driftsoverenskomster for plejecentre bør derfor 
udfases, så selvejende plejecentre ligesom private 
fremover omfattes af lov om friplejeboliger, hvis op
gaven ikke har været udbudt i fri konkurrence. 

Det vil betyde, at de forskellige friplejeboligleveran
dører – private som selvejende – på lige vilkår indgår 
i en kvalitetskonkurrence om de ældre ligesom på 
hjemmehjælpsområdet, og at der etableres et mere 
reelt marked for plejecentre.

Forslag
For at ligestille og understøtte kvalitetskonkurren
cen mellem plejecentre med forskelligt ejerskab og 
selskabskonstruktion foreslår DI Service:

— at brugen af driftsoverenskomster for 
plejecentre udfases, så selvejende pleje-
centre fremover alene drives i regi af fri-
plejeboligloven, hvis opgaven ikke har  
været udbudt i fri konkurrence.
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� Gennemfør potentialeafklaring ved  
udbud af plejecentre

KL gennemførte i 2013 potentialeafklaringer ved 
udbud af hjemmeplejen for et stort antal kommuner. 
Potentialeafklaringerne var en medvirkende årsag 
til, at mange kommuner efterfølgende har udbudt 
opgaver inden for hjemmeplejen. 

Potentialeafklaringerne blev udarbejdet i regi af 
projektet ”Strategisk forankring af konkurrenceud
sættelse”, der var igangsat af KL, Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsen i Erhvervs og Vækstministeriet 
samt Økonomi og Indenrigsministeriet.

De enkelte kommuner havde ingen omkostninger 
til udarbejdelsen af potentialeafklaringen, men for
pligtede sig alene til, at den skulle være genstand for 
politisk behandling. Potentialeafklaringerne sikrede 
dermed, at de politiske drøftelser om eventuelle ud
bud på ældreområdet var funderet på et mere oplyst 
grundlag.

En systematisk afdækning af både de økonomiske 
og kvalitetsmæssige gevinster ved konkurrenceud
sættelse af plejecentre i et større antal kommuner vil 
kunne bidrage til at synliggøre fordelene ved udbud. 
Potentialeafklaringerne forventes at bidrage til, at 
flere kommuner konkurrenceudsætter plejecentre.

Forslag
For at bidrage til at flere plejecentre konkurrenceud
sættes foreslår DI Service:

— at der i et større antal kommuner gen-
nemføres potentialeafklaringer af både de 
økonomiske og kvalitetsmæssige gevin-
ster ved konkurrenceudsættelse af pleje-
centerdrift.

 



29

ØGET KVALITET I ÆLDREPLEJEN MED ET STYRKET FRIT VALG OG ØGET INDDRAGELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER

� Udarbejd standardiseret udbuds-
materiale til udbud af plejecentre

Ifølge Quartz+COs og Rambøll Management Con
sultings Analyse af offentlig-privat samarbejde for 
Finansministeriet i 2014 mener omkring halvdelen 
af kommunerne, at det er svært at udarbejde en 
kravspecifikation for udbud af plejecentre.7  Analy
sen viser desuden, at årsagen blandt andet skyldes 
begrænsede udbudskompetencer. 

Et standardiseret materiale eller skabelon kan be
nyttes af kommunerne, som dermed kan få lettet 
opgaven med at udbyde plejecentre. Skabelonen 
kan med fordel udnytte erfaringerne fra allerede 
gennemførte udbud af plejecentre samt Kammerad
vokatens vejledning for forebyggelse og håndtering 
af konkurser på pleje og omsorgsområdet.

7 Quartz+CO og Rambøll Management Consulting, 2014:  
Analyse af offentlig-privat samarbejde

Forslag
For at lette kommunernes arbejde med at udbyde 
plejecentre og understøtte øget brug af konkurren
ceudsættelse foreslår DI Service:

— at der udarbejdes et standardiseret ma-
teriale eller en skabelon, der kan benyttes 
af kommunerne ved udbud af plejecentre.
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� Nedsæt arbejdsgruppe for  
fremtidens ældreboliger

I dag driver kommuner og selvejende virksomheder 
langt hovedparten af plejeboligerne til ældre i Dan
mark. Driften af plejeboligerne, som kommunerne 
og de selvejende virksomheder varetager, har typisk 
ikke været konkurrenceudsat. Samlet set betyder 
den nuværende situation på plejeboligområdet, at 
størstedelen af landets samlede botilbud til ældre 
ikke er blevet testet for pris og kvalitet gennem fri 
konkurrence.

Dertil kommer, at den kommende generation af æl
dre, som flytter ind i plejeboliger, ikke nødvendigvis 
har de samme behov og præferencer som genera
tionerne før. Det gælder eksempelvis, hvornår man 
ønsker at flytte i plejebolig, hvilke boformer man øn
sker at leve i, og hvilken kvalitet man ønsker af sin 
ældrepleje. Med krav følger udgifter, og det centrale 
spørgsmål er derfor, om alternative finansieringsfor
mer end de nuværende med fordel kan finde anven
delse i fremtiden.

I forlængelse af arbejdet i Ældrekommissionen og 
Hjemmehjælpskommissionen er der behov for en 
grundig afdækning af, hvordan justeringer i lov om 
friplejeboliger kan understøtte og udvikle et velfun
gerende privat marked for plejeboliger, der er attrak
tivt for institutionelle investorer som eksempelvis 
pensionskasser. Det kunne blandt andet ske ved at 
åbne op for, at ældre, der endnu ikke er visiteret til 
en plejebolig, må bo i en bolig, der er administreret 
af en friplejeleverandør. Det vil bl.a. bidrage til at sik
re mere glidende overgange fra eget hjem til pleje
center og medføre færre flytninger, hvilket især vil 
være til gavn for ældre med demens.

Endvidere bør perspektiverne i en voucherordning 
på plejecenterområdet med inspiration fra Tyskland 
afdækkes, herunder muligheden for alternative fi
nansieringsmodeller, hvor det offentligt finansierede 
tilskud kan suppleres af borgernes private købekraft 
eller pensionsopsparing.

Samtidig vil nye samarbejds- og finansieringsformer 
kunne bidrage til at udvikle og modne et marked af 
boliger til ældre, som imødekommer efterspørgslen 
efter individuelt tilpassede løsninger.

Forslag
For at sikre de rette rammer for fremtidens plejebo
liger, som dækker de kommende generationer af æl
dres ønsker og behov, foreslår DI Service:

— at der nedsættes en arbejdsgruppe, 
som skal komme med konkrete forslag 
til organiseringen af fremtidens ældrebo-
liger. Arbejdsgruppen bør konkret se på, 
hvordan justeringer i lov om friplejebo-
liger, indførelse af voucherordninger, al-
ternative finansieringsmodeller mv. kan 
understøtte innovation i opgaveløsningen, 
udvikling og ibrugtagning af ny teknologi, 
imødekomme borgernes ønsker til mang-
foldige botilbud samt styrke udviklingen 
af et marked for private plejecentre og 
dermed et reelt frit valg af plejebolig.
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Anbefalinger til forebyggelse 
af konkurser
Private virksomheder har bidraget til udviklingen af 
ældreplejen siden 2003, og der er generelt opbak
ning til, at plejen og omsorgen for de ældre skal ud
vikles i et konstruktivt samspil mellem kommunerne 
og de private leverandører.

Pleje og omsorgsområdet er i disse år inde i en be
tydelig udvikling, hvilket blandt andet skyldes, at 
både borgere og kommuner forventer, at de private 
leverandører kan levere flere og mere komplekse 
ydelser. Det indebærer en naturlig konsolidering og 
markedstilpasning, hvor særligt mindre virksomhe
der opkøbes, lukker og i nogle tilfælde går konkurs.

Markedstilpasningen forstærkes af, at kommuner
ne aktivt benytter de regler i serviceloven, der fulg
te med revisionen i 2013 til at reducere antallet af 
leverandører. Ankestyrelsens rapport viser, at i 88 
pct. af de kommuner, der har anvendt udbud, hvor 

kommunen står uden for udbuddet, har det været 
en selvstændig målsætning at reducere antallet af 
leverandører.8 

Den seneste tids konkurser på pleje og omsorgsom
rådet har skabt utryghed for alle parter. Det er altid 
en udfordring, når en leverandør går konkurs. Det er 
både et problem for en produktionsvirksomhed, der 
er afhængig af en unik komponent, og et problem 
for kommunen, hvor borgere har valgt at få hjemme
hjælp fra en privat leverandør.

DI ønsker at styrke og videreudvikle det konstrukti
ve samarbejde, der som hovedregel har eksisteret 
siden 2003. Derfor har DI bedt Kammeradvokaten 
v. Advokatfirmaet Poul Schmith om at udarbejde en 
vejledning til kommunerne for at forebygge og hånd
tere konkurser på pleje og omsorgsområdet.
 

8 Ankestyrelsen, november 2015: Kommunernes tilvejebringelse af det 
frie valg efter 1. april 2013
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Kammeradvokatens anbefalinger til  
at undgå konkurser og sikre kommunen 
bedst muligt i tilfælde af konkurs

Kammeradvokaten har på vegne af DI udarbejdet en vejledning med en række an
befalinger, som bør følges af kommunerne ved udarbejdelsen af udbudsmateriale 
for at minimere risikoen for konkurser. Anbefalingerne er formuleret så konkret, 
at de kan anvendes direkte i kommunernes tilrettelæggelse af samarbejdet med 
private leverandører. Vejledningen giver også konkrete formuleringer til krav i kon
trakterne, som kan sikre kommunen i tilfælde af en konkurs.

Se hele vejledningen ”Forebyggelse og håndtering af konkurser på pleje og om
sorgsområdet” fra Kammeradvokaten på DI Service hjemmeside: 

 > service.di.dk/kammeradvokaten

Kammeradvokatens vejledning indeholder dels redskaber, der kan være med til at 
forebygge risikoen for konkurs hos en privat leverandør og dels redskaber, der kan 
sikre kommunen bedst muligt i tilfælde af, at en privat leverandør går konkurs.

I vejledningen opsummerer Kammeradvokaten med nedenstående fem råd de 
tiltag, kommunerne med fordel kan tænke ind i processen, når opgaver udbydes 
inden for pleje og omsorgsområdet.

1  Gennemfør dialog med markedet og opbyg et kendskab til  
de potentielle leverandører.

2  Stil krav om en vis økonomisk og teknisk formåen – med 
omtanke og med inddragelse af de erfaringer, som er opnået 
gennem den tekniske dialog med markedet.

3  Tag højde for leverandørens konkurs i kontrakten; overvej 
krav om garanti svarende til omkostningerne forbundet med 
en konkurs, bagudrettet betaling og beredskabsforpligtelser 
for andre leverandører i kommunen, som kan aktiveres i til-
fælde af en konkurs.

4  Sørg for at lade kontrakten være fleksibel og brug ændrings-
klausuler, så senere tilpasninger og ændringer kan gennem-
føres, hvis der skulle blive brug herfor.

5  Prioriter en løbende dialog med leverandøren og vær op-
mærksom på svigtende kvalitet i udførelsen af kontrakten  
og lignende signaler, som kan være tegn på dårlige tider.
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11 pejlemærker for et godt offentlig- 
privat samarbejde på pleje- og omsorgs-
området

Udover at have bedt Kammeradvokaten om at udarbejde en vejledning til kommu
nerne for at forebygge og håndtere konkurser på pleje og omsorgsområdet har DI 
afholdt en rundbordsdrøftelse den 26. oktober 2015 med deltagelse af bl.a. KL 
for at drøfte en række pejlemærker for et godt samarbejde mellem kommuner og 
private leverandører inden for pleje og omsorg.

DI, KL, Ældre Sagen, Dansk Sundhed og Velfærd og Dansk Erhverv står bag 11 
pejlemærker, der skal sikre, at pleje og omsorgsområdet bliver udviklet i tæt sam
arbejde mellem kommuner og de private leverandører.

1 Borgeren i centrum. 

2 Fokus på kvalitet. 

3 Klarhed om kompetencer. 

4 Komplicerede ydelser stiller nye krav. 

5 Dialogen mellem kommuner og leverandører skal styrkes. 

6 Der skal stilles krav til virksomheder. 

7 Der bør udarbejdes beredskabsplan i tilfælde af konkurs. 

8 Borgernes og de ansattes tryghed er vigtig. 

9 Større brug af fælles redskaber. 

Ü Mere innovation. 

� Bedre udvikling og deling af erfaringer. 

Læs mere om pejlemærkerne for et godt offentlig-privat samarbejde på pleje- og 
omsorgsområdet på DI Service hjemmeside: 

 > service.di.dk/kammeradvokaten



DI Service er et branchefællesskab i DI, der samler 
den operationelle servicebranche. DI Service un
derstøtter DI’s arbejde for at sikre de bedst mulige 
rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark og 
bidrager til, at servicebranchen styrker sin rolle som 
en central samfundsaktør.

KONTAKT
DI Service / Dansk Sundhed og Velfærd
Chefkonsulent Felix Dalker
Tlf.: 3377 4624
Mail: fdal@di.dk

Indførelsen af det frie valg på ældreområdet er 
ubetinget en succes. Siden 2003 er ældreområdet 
blevet udviklet i et samspil mellem kommunale og 
private leverandører, hvilket bl.a. bidrager til, at de 
ældre har en høj tilfredshed med den leverede pleje 
og omsorg.

I dette oplæg har DI Service og Dansk Sundhed og 
Velfærd samlet en række konkrete anbefalinger til, 
hvordan ældreområdet fremover kan udvikles yder
ligere gennem et styrket frit valg og øget offent
ligprivat samarbejde. 

Anbefalingerne fra DI Service og Dansk Sundhed og 
Velfærd vil sikre rammerne for et forsat succesfuldt 
samarbejde mellem kommuner og private leveran
dører, og at udviklingen af kvaliteten fremover kom
mer i fokus i et dynamisk offentlig-privat samspil. 

Anbefalingerne er inddelt i temaerne:
 > Et mere velfungerende frit valg
 > Bedre brug af udbud
 > Udvikling af plejecentrene

Dansk Sundhed og Velfærd repræsenterer private 
leverandører af velfærdsydelser. Medlemmerne ar
bejder blandt andet med drift af plejecentre, leve
randører af madservice, personlig og praktisk hjælp 
i hjemmet, beklædning og vaskeri opgaver samt bør
ne og ungeområdet. Dansk Sundhed og Velfærd er 
en sektion organiseret i DI Service.
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