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Bemærkninger til forslag om ændring af lov om friplejeboliger 

FOA har følgende bemærkninger til lovforslaget fremsendt den 25. no-
vember 2014:  

 

FOA havde som udgangspunkt gerne set, at loven om friplejehjem blev 
ophævet. Loven har påført kommunerne unødvendige ekstraomkost-
ninger og vanskeliggjort et optimalt offentligt tilbud, men i stedet gjort 
det muligt at oprette et offentligt støttet privat alternativ.  

På den baggrund hilser FOA et lovforslag velkomment: der er behov for 
at afskaffe noget af den forskelsbehandling, der hidtil har været mel-
lem de kommunale og de private plejeboliger.  

Modsat er FOA bekymret for den mulighed for øget privatisering, lov-
forslaget samtidig åbner op for.   

Behov for ændringer 

Evalueringen af de gældende regler fra friplejeboliger viser klart beho-
vet for en ændring af reglerne, ligesom kommunernes erfaringer, som 
bl.a. rejst af Århus Kommune, har konkretiseret problemerne med 
overbetaling.  

Evalueringen viser, at der er betydelig forskel pa den gennemsnitlige pris 
for borgere i hhv. fripleje- og kommunale plejeboliger. Kortlægningen har 
desuden vist, at ordningen kan medføre driftsomkostninger i kommunerne 
knyttet til: 

 Tidsforbrug på dialog med leverandøer – både i forbindelse med 
opstart og drift 

 Tidsforbrug på kobling til egen visitationsmodel 
 Øgede driftsomkostninger til borgere i friplejeboliger sammen-

lignet med borgere i kommunale 
 Plejeboliger 
 Øgede omkostninger til sygeplejeydelser i beliggenhedskommu-

nerne.  
 

Lovforslaget kan få store konsekvenser for ældreplejen. Effek-
ten er usikker.  
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På en række punkter er FOA skeptiske overfor konsekvenserne af lov-
forslaget. Grundlæggende frygter FOA som nævnt en øget privatisering 
som følge af forslaget.  

Det gælder særligt konsekvenserne af følgende forslag:  

Forslag om fri adgang til området vil afskaffe den nuværende ”kvo-
teordning” i kombination med udbud: 

Den nuværende ordning er problematisk blandt andet fordi, der som 
udgangspunkt kun bliver taget hensyn til laveste pris ved valget af ”le-
verandør”. Modsat er den nye ordning en liberalisering af mulighederne 
for at etablere private tilbud med prisafregning svarende til reglerne for 
frit valg på hjemmehjælpsområdet. Den frie ”etableringsret” bliver 
endvidere suppleret af en kvote efter princippet først til mølle med til-
skud til årligt 225 nye boliger. Der vil her være tale om statstilskud til 
en øget privatisering på området.  

Forslag om afskaffelse af genudbud hvert 10. år samt forslag om 
en lokalt aftalt eller lokalt aftalt afregningspris for ydelserne i 
stedet for en centralt fastsat pris gennem udbud:  

Dette indebærer en ny centralt fastsat afregnings- og takstmodel, hvor 
beliggenhedskommunen som udgangspunkt skal fastsætte en pris sva-
rende til kommunens egne langsigtede gennemsnitsomkostninger, her-
under en pris for rehabiliteringsforløb.  

Virksomhederne (friplejehjemmene) vil samtidig få mulighed for at 
kunne oprette nye plejeboliger i eksisterende, lejede eller nyindkøbte 
lokaler. Der vil øjensynligt ikke være nogen reel begrænsning på mu-
lighederne for at etablere sig, blot man er certificeret til at kunne leve-
re ydelserne.  

FOA finder ikke, at den nye afregningsmodel løser problemet med un-
fair konkurrence mellem kommune og det private tilbud. Vi vil formo-
dentlig ligesom på hjemmehjælpsområdet se en tendens til, at de 
”tunge” beboere bliver i kommunen, mens de mere friske beboere vil 
have overskud til at vælge det alternative ”fritvalgstilbud”. Hermed vil 
gennemsnitsomkostningerne i kommunen stige og afregningsprisen til 
de private tilbud følge med op. Kommunen vil samtidig have vanskeligt 
ved at styre kapaciteten – jf. iøvrigt nedenfor.  

Kommunerne vil have mulighed for at indgå aftaler om anvisnings-
ret, som alternativ til en ”konkurrencesituation” om at tiltrække bebo-
erne:  

Kommunerne må konkret vurdere, om en anvendelse af denne anvis-
ningsret skal i udbud. Området vil således blive underlagt de almindeli-
ge udbudsregler, det vil sige den kommende  udbudslov.  
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En udbudsmodel på ældreplejeområdet er generelt problematisk og 
omkostningskrævende for kommunen. Samtidig er der ingen evidens 
for, at et udbud vil give en mere effektiv løsning sammenlignet med en 
kommunal. 

Argumentet for et ønske om denne mulighed fra kommunerne er, at 
det vil lette styring af kapaciteten. Dette argument synes uklart. Uan-
set anvendelsen af anvisningsretten vil kommunen jo alligevel være 
underlagt muligheden for frit valg? I modsætning til ændringen på 
hjemmehjælpsområdet vil udbuddet så vidt vi kan se ikke erstatte frit-
valgsmodellen, men blot supplerer den.  

Ingen økonomisk effekt? 

Lovforslaget vil efter FOA’s vurdering kunne medføre en lang række 
ændringer, som kan påvirke den enkelte kommunes økonomi, styring 
af området, borgernes valgmuligheder og virksomhedernes vilkår. Det 
er derfor overraskende, at der i bemærkningerne bliver konkluderet, at 
der stort set ingen effekt er for parterne.  

Det bemærkes således, at det kun vil medføre en ”mindre administrativ 
lempelse” for ejerne af de private virksomheder.  

De økonomiske konsekvenser for kommunerne afventer øjensynligt en 
forhandling med KL og er ikke med i høringsforslaget, hvor effekten i 
stedet er angivet til nul kroner.  

 

Med venlig hilsen  

 
 
Karen Stæhr 
Sektorformand 


