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Høringssvar om ny bekendtgørelse, der erstatter bekendtgørel-
se nr. 616 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om per-
sonlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79,83 og 84 
med senere ændringer, jf. Lov om ændring af lov om social ser-
vice (loft over egenbetaling for madservice m.v.), L 165 B, samt 
lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område og sundhedsloven 
samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre 
m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede 
m.fl.) L 177. 

 

 

FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte muligheden for at afgive hø-

ringssvar på ovennævnte forslag til bekendtgørelse. 

Som udgangspunkt har FOA – Fag og Arbejde den holdning, at alle skal 

have mulighed for at få sund og ernæringsrigtig kost hele livet igen-

nem. 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. 

FOA – Fag og Arbejde har tidligere afgivet høringssvar om loft over 

borgernes egenbetaling for madservice. I svar fra 12. februar 2010 ud-

trykte FOA – Fag og Arbejde bekymring for, hvorvidt der vil blive spa-

ret på kvaliteten af mad til de ældre, når kommunerne skal overholde 

en pris, der er lavere end gennemsnittet var i 2009. Den bekymring er 

der med forslag til bekendtgørelse ikke ændret på. 

I forhold til fastsættelse af betaling for tilbud fremgår det af § 1, stk. 4, 

at ”Uanset hvilket andet tilbud om en hovedret end det kommunale til-

bud til maksimalt 45 kr., som modtageren måtte vælge, betaler mod-

tageren den valgte hovedrets pris fratrukket et eventuelt kommunalt 

tilskud.” 

FOA – Fag og Arbejde finder det meget bekymrende, at hvis en kom-

mune ikke kan levere et sundt og næringsrigtigt måltid af god kvalitet 

til 45 kr., så kan private leverandører kræve samme pris uanset deres 

omkostninger. Herefter er kommunen forpligtiget til at betale differen-

cen for borgere, der vælger en privat leverandør.  
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FOA – Fag og Arbejde mener ikke, at det bør være muligt for private 

leverandører at sætte en pris der er højere end de beregningsprincip-

per, som gælder for den kommunale leverandør. Det vil være konkur-

rence på ulige vilkår og en økonomisk favorisering af private leveran-

dører med økonomisk støtte fra kommunerne. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 

 

 


