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Høringssvar til forslag til ”Lov om ændring af lov om social service” (loft over egenbetaling
for madservice mv. og ændrede beregningsprincipper for borgernes betaling)
FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte
forslag til lovændring.
Som udgangspunkt har FOA – Fag og Arbejde den holdning, at alle skal have mulighed for at få
sund og ernæringsrigtig kost hele live igennem. Derfor mener vi, at det er positivt, at der bliver sat
en øvre grænse for, hvad ældre, der er visiteret til madservice, selv skal betale.
Man ønsker med lovforslaget at fastsætte en øvre egenbetaling fra juli 2010 på 45 kr. Den
gennemsnitlige pris var i 2009 47 kr. for en hovedret udbragt til eget hjem. Det betyder, at en del
kommuner skal finde besparelser for at overholde det nye lovkrav.
Der mangler i forslaget en opgørelse af udgiften for kommunerne ved en mulig gennemførelse af
lovforslaget. Det er anført, at der fra kvalitetspuljen afsættes 25 mio. i 2010 og 50 mio. i 2011, men
det er ikke anført, hvad midlerne fra kvalitetspuljen skal anvendes til, eller hvor stor del af de
ekstra udgifter for kommunerne, der forventes dækket ind af midlerne fra kvalitetspuljen.
FOA – Fag og Arbejde er bekymrede for, hvorvidt kommunerne vil blive økonomisk pressede af
lovforslaget – og at det kan betyde, at kommunerne ser sig nødsaget til at spare på kvaliteten af det
tilbud de ældre får.
Af bemærkninger til lovforslaget fremgår af side 6: ”En kommunal leverandør må alene tilbyde de
behovsbestemte ydelser, som følger af det kommunalt fastlagte serviceniveau for madservice, og
som kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at tilbyde efter servicelovens § 83. De private
leverandører har mulighed for at tilbyde ydelser herudover, såsom tilbyd om madpakker, kage, vin
og portioner til gæster.”
FOA – Fag og Arbejde mener, at det er unfair konkurrence, når lovgivningen forhindrer den
offentlige sektor i at konkurrere på lige vilkår med de private leverandører. Hvis man ønsker
konkurrence mellem offentlige og private leverandører, så bør det som minimum være på lige
vilkår.
Venlig hilsen
Karen Stæhr
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