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Høringssvar vedrørende informationsmateriale om betaling, 

administration, opbevaring m.v. af midler for personer med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

FOA-Fag og Arbejde vil gerne benytte lejligheden til at kommentere på 
nærværende høring. 
 

Generelle kommentarer 

FOA – Fag og Arbejde mener, at det er utrolig relevant med et synligt 

værktøj i kommunerne til at bistå borgerne med økonomihåndtering på 

sikker og forsvarlig vis. Der har været alt for mange sager, hvor brod-

ne kar har haft mulighed for at snyde medborgere, der er afhængig af 

hjælp. Og der har været alt for mange uheldige sager, hvor medarbej-

dere er blevet anklaget uretmæssigt for tyveri eller snyd med borge-

rens penge. Ligesom sager med ulovlig videoovervågning af medarbej-

derne er velkendt.  

Vi synes dog, at inspirationskataloget udtrykker en vinkel, der også var 

anvendt i 1998, hvor det forrige inspirationskatalog er fra. Rationalet i 

ældreplejen har ændret sig over de seneste 15 år. Rationalet i den nu-

værende ældrepleje er generelt udtrykt som hverdagsrehabilitering. 

Det betyder, at personalet arbejder med et aktiverende sigte, hvor må-

let er, at den ældre skal blive så selvhjulpen som muligt. Det kunne be-

tyde støtte til at kunne komme til at varetage økonomihåndtering mest 

muligt igen.  

Det er ikke ensbetydende med, at alle borgere lige pludselig kan vare-

tage området selv, og retningslinjer eller inspirationskataloger er over-

flødige. Det er absolut nødvendigt at sikre både borgerens og medar-

bejderens tryghed og retssikkerhed i opgaven omkring økonomihåndte-

ring.  

Vi ved, at økonomihåndtering foregår meget forskelligt i kommunerne. 

Derfor vil det styrke inspirationskataloget, hvis det indledes med en 

række anbefalinger på de første sider i kataloget, som kommunerne 
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kan omsætte umiddelbart i deres instrukser omkring økonomihåndte-

ring.  

Eksempler på nogle af disse anbefalinger kunne være: 

- Medarbejderne skal have så lidt omgang med borgerens penge 

som muligt  

- Borgere, der skal have hjælp til at hæve penge, skal oprette en 

særskilt fuldmagtskonto, hvor det makimale indestående er 

5000 kr. 

- Der fastsættes et maksimalt beløb, der kan hæves på en en-

gangsfuldmagt. 

- Alle engangsfuldmagter skal være forsynet med kommunens 

navn og logo samt have løbenummer.  

- Tidsubegrænsede fuldmagter anbefales ikke. I stedet skal en-

gangsfuldmagter, Betalingsservice eller netbank anvendes i 

størst muligt omfang 

- Der skal ikke anvendes generalfuldmagter 

- Personalet skal kende og være trygge ved de økonomiske ret-

ningslinjer og opgaver.  

 

Specifikke kommentarer 

S. 12 + 13 – eksemplet: Her skal hjemmehjælpere ændres til medar-

bejdere i hjemmeplejen.  

Der er ikke mange hjemmehjælpere ansat i kommunerne mere, da det 

er en lukket uddannelse. I dag er det overvejende social- og sund-

hedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der er ansat på det 

kommunale ældreområde.  

 

Hvis der skulle være spørgsmål vedrørende vores svar kan jeg kontak-

tes på Kas050@foa.dk 

 
Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 


