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FOAs høringssvar vedr. 
”Høring om ændring af vejledning om hjælp og støtte efter ser-
viceloven (vejledning 2 til serviceloven)” 
 
FOA takker for muligheden for at gennemlæse og komme med be-
mærkninger til ”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven.”  
 
FOA stiller sig generelt meget kritisk overfor øget brug af markedsme-
kanismer - herunder udbud af velfærd og offentlige serviceydelser. 
Derfor er FOA imod lovændringen omkring Udbud af hjemmepleje.  
 
Vi har konstateret steder i vejledningen, hvor indholdet bliver mere 
rådgivning end vejledning. ”Rådgivningen” taler flere steder for øget 
brug af markedsmekanismer, som vi mener ligger udenfor de ændrin-
ger af loven som vejledningen omfatter. 
 
Neden for fremdrages tre konkrete steder fra vejledningen, hvor der 
netop tales for øget markedsgørelse udover, hvad er indeholdt i lovgiv-
ningen. Derfor stiller FOA sig undrende over valget af nedenstående 
eksempler: 
 
Konkrete bemærkninger: 
 
Side 53  
113 ”Eksempelvis vil kommunalbestyrelsen kunne indhente samlede 
tilbud på opgaven med at tilbyde madservice til kommunens borgere 
med behov herfor på tværs af driftsområder, eksempelvis plejeboliger, 
i skoler og i hjemmeplejen. På den måde kan omkostningstunge køk-
kenfaciliteter udnyttes bedre, og kommunen kan opnå lavere omkost-
ninger pr. produceret enhed, og borgerne en tilsvarende evt. lavere 
egenbetaling for et måltid mad.” 
 
FOA mener ikke, at der i vejledning skal være vurderinger om udbuds-
størrelsers udbuds rentabilitet. Vi mener eksemplet bør udgå, fordi det 
er for unuanceret og forholder sig fx ikke til kvalitetskrav. 
 
Side 82 
137 ”Det står derudover kommunalbestyrelsen frit for at tilrettelægge 
sin afregningsmodel. Eksempelvis kan kommunalbestyrelsen vælge at 
afregne sine leverandører med en basispris og en bonus, der udløses, 
når leverandøren har opnået specifikke mål, og eksempelvis bragt bor-
gerne op på et bestemt funktionsniveau, ydet en bestemt kvalitet m.v., 
så længe de konkurrenceretlige regler overholdes. Det kan eksem-
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pelvis medvirke til at styrke leverandørernes incitamenter til at 
udføre hjælpen til borgerne med et rehabiliterende sigte, og 
medvirke til at mindske borgernes hjælpebehov på sigt.” 
 
Side 98 
156 ”Det kan eksempelvis medvirke til at styrke leverandørernes inci-
tamenter til at udføre hjælpen til borgerne med et rehabiliterende sigte 
og medvirke til at mindske borgernes hjælpebehov på sigt.” 
 
FOA mener ikke, at sætningerne hører hjemme i en vejledning. Eksem-
plet insinuerer, at der skal økonomiske incitamenter til at få private le-
verandører til at arbejde for at øge ældres funktionsevne og rehabilite-
ring. Det mål bør alene kunne opnås ved krav i kontrakter mellem le-
verandør og kommune. Det bør ikke være nødvendigt at benytte øko-
nomiske incitamenter.   
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen  
Forbundsformand 

 


