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Høringssvar til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på 
hjemmehjælpsområdet) 
 
Generelt hilser FOA en lovændring velkommen, der forpligter kommunalbestyrelserne til at arbejde mere 
systematisk for at undgå konkurser.  
Men lovforslaget vil kun i meget begrænset omfang leve op til det overordnede formål om at begrænse 
antallet af konkurser.  
Lovforslaget vil dog på en række punkter give en bedre håndtering af en eventuel konkurs, hvis der investeres 
tilstrækkeligt i såvel kontraktkravene som kontrol og opfølgning.  
FOA har følgende bemærkninger til de konkrete dele af lovforslaget:  

• Det er positivt, at lovforslaget pålægger kommunerne at udarbejde en skriftlig beredskabsplan. Men 
kravene til en beredskabsplan er dog meget løst formuleret. Det vil som minimum være 
hensigtsmæssigt, at lovforslaget bliver fulgt op af en grundig vejledning med anbefalinger til indholdet 
af en beredskabsplan.  

• Det er positivt, at lovforslaget pålægger kommunerne at stille krav om en bankgaranti. Men der er ikke 
i lovforslaget nogen klar tilkendegivelse om størrelsen af en garanti. Det anføres i bemærkningerne, at 
der skal være en sammenhæng mellem ”en garantistillelse og kommunens udgifter i forbindelse med 
en eventuel konkurs.” Men det er samtidig uklart hvilke udgifter, der bør medregnes, og hvordan disse 
udgifter skal gøres op. FOA anbefaler også her, at der som minimum bliver fulgt på med vejledende 
anbefalinger. I den forbindelse anbefaler FOA et bredere erfaringsgrundlag, idet FOA har noteret, at 
lovbemærkningerne alene henviser til et partsindlæg om retningslinjer, som Dansk Erhverv, Dansk 
Industri m.fl. har udarbejdet på baggrund af erfaringer i én kommune.   

• Det er positivt, at lovforslaget pålægger kommunerne at indhente information om skatteforhold og 
økonomi fra de private leverandører. Forslaget bekræfter således, at indhentning af oplysninger om 
leverandørerne økonomiske forhold er en helt legitim og vigtig del af samspillet mellem den offentlige 
og private sektor, ikke mindst på velfærdsområderne.  

• Lovforslaget kunne med fordel være mere eksplicit i forhold til kommunernes muligheder for at 
fravælge leverandører på baggrund af de indhentede oplysninger om økonomi og skatteforhold. 
Desuden bør det også præciseres, at det er muligt at fravælge tilbudsgiver ud fra involvering i tidligere 
konkurser samt fravælge et unormalt lavt tilbud.  

I lovforslaget er der afslutningsvis redegjort for en økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget. 
Det skønnes her, at lovforslaget vil belaste kommunernes økonomi med samlet 8.9 mio. kr. (som der er 
kompenseret for via satspuljen. Hvilke i sig selv virker problematisk henset til formålet med satspuljen).  
FOA finder, at denne vurdering er mangelfuld og uigennemskuelig. Det samlede niveau tyder på et lavt 
ambitionsniveau i forhold til kontrol og opfølgning på de stillede krav, udarbejdelse og ajourføring af 
beredskabsplaner samt ikke mindst til de meromkostninger, der åbenlyst vil være til garantistilles m.v. Beløbet 
svarer således til mindre end 0,2 promille af udgifterne ældreplejen (48.928 mio. kr. i 2017).  
Hvis lovforslaget for alvor skal begrænse antallet af konkurser er det helt afgørende, at ambitionsniveauet for 
såvel krav til leverandørerne som til kontrol og opfølgning på disse krav bliver sat væsentligt højere.  
Afslutningsvis vil FOA pege på, at der med lovforslaget fortsat udestår en håndtering af væsentlige problemer 
ved en konkurs. Ikke mindst en fortsat manglende afklaring af, hvilken rolle Lønmodtagernes Garantifond kan 
spille i forhold til en konkurs på dette område. Dertil udestår en regulering af de rammer, der i øvrigt gælder 
for de sociale og arbejdsmæssige forhold via anvendelsen af sociale og arbejdsmæssige klausuler og krav til 
leverandørerne.  
 
 


