
 
 

 

 

 
 

 
Nye regler for frit valg og udbud på 
ældreområdet – hvad nu? 

 

 

 

 

Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet 

den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober 2012 i Fredericia.  
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Pjecen beskriver baggrunden for lovforslaget, hvad lovforslaget indebærer, og hvordan kommunen 

kan afklare potentialet i de nye regler i sammenhæng med den nuværende organisering af ældre-

området og markedssituationen. 

Pjecen bygger på regeringens lovforslag. Reglernes endelige udformning afhænger af Folketingets 

behandling af lovforslaget.

I november i år fremsætter regeringen et lovforslag i Folketinget med henblik på at ændre 

reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet. 

I følge forslaget vil kommunalbestyrelsen stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg 

af leverandør for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og 

madservice i eget hjem (§ 83 i serviceloven). 

Men fremover kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de 

almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. 

Lovforslaget følger af Moderniseringsaftalen 2013, som indgår i aftalen om kommunernes 

økonomi for 2013. Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. 
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Status på borgernes frie valg 
 

De eksisterende regler om frit valg trådte i kraft i 2003. Borgernes valg af leverandør har siden ud-

viklet sig meget forskelligt. 

I 2011 modtog 45 pct. af borgerne praktisk hjælp 

og/eller madservice fra en privat leverandør, mens 

det tilsvarende tal for den personlige hjælp og pleje 

var 5 pct. 

De tal skal sammenholdes med, at 80 pct. af de 

visiterede timer omfattede personlig hjælp og pleje 

i 2011. 

Ni år efter reglernes ikrafttrædelse leverer de private leverandører således kun et meget begrænset 

antal timer på fritvalgsområdet, fordi næsten alle borgere vælger den kommunale leverandør til at 

levere den personlige hjælp og pleje. 

Det skyldes ikke mindst en stor tilfredshed (91 pct. i 2011) med den kommunale leverandør blandt 

modtagerne af personlig hjælp og pleje.  

Men det skyldes også, at markedet for personlig hjælp og pleje til forskel fra markedet for praktisk 

hjælp ikke er særligt veludviklet i en del kommuner. Der er ikke ret mange private leverandører, der 

finder det rentabelt at tilbyde personlig hjælp og pleje.  

Det hænger tæt sammen med de særlige udbudsregler, der blev indført på ældreområdet sammen 

med reglerne om frit valg. 

 

I 2011 havde 5 pct. af borgerne valgt 

en privat leverandør til levering af 

personlig hjælp og pleje 
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De eksisterende regler for frit valg og udbud 
 

I dag skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe det frie valg efter en af tre modeller: 

 

 

 

 

 

 

 

- Godkendelsesmodellen – kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, 

hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse.  

Godkendes leverandøren indgår denne på lige fod med den kommunale leveran-

dør, og borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne.  

 

- Udbudsmodellen – kommunen udbyder en eller flere ydelser i et distrikt eller i hele 

kommunen. Kommunen kan byde på opgaven på lige fod med de private leveran-

dører.  

Det frie valg etableres ved, at kommunen vælger to til fem leverandører, som borg-

eren kan vælge imellem. Kommunen kan kun fortsætte som leverandør, hvis kom-

munens kontrolbud er blandt de bedste. 

 

- Udbud under godkendelsesmodellen – efter et udbud overdrages opgaven til én 

leverandør, der er hovedleverandør i kontraktperioden (det kan være kommunen, 

hvis kommunens kontrolbud vinder).  

Det frie valg etableres ved, at private leverandører kan blive godkendt efter de 

samme pris- og kvalitetsbetingelser som hovedleverandøren.  
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Vælger kommunalbestyrelsen at tilvejebringe det frie valg gennem udbud, er kommunen således 

både underlagt de almindeligt gældende udbudsregler og pålagt at anvende særlige udbudsmodeller. 

Og anvendelsen af disse udbudsmodeller betyder, 

at kommunen ikke er sikker på at kunne fortsætte 

som leverandør, hvis kommunen ønsker at afprøve 

markedet i forhold til både kvalitet og pris. 

Den manglende sikkerhed for at kunne fortsætte 

som leverandør er i særlig grad en udfordring på 

ældreområdet som følge af kommunens forplig-

telse til at stille et beredskab til rådighed. 

Derfor er det ikke overraskende, at alle kommuner med en enkelt undtagelse i dag anvender 

godkendelsesmodellen til at tilvejebringe borgerne det frie valg inden for personlig hjælp og pleje. 

Og det er heller ikke overraskende, at det særligt er 

i forhold til den personlige hjælp og pleje, at de 

private leverandører er tilbageholdende med at 

lade sig godkende som leverandører.  

For plejeopgaven er mere kompleks end den prak-

tiske hjælp, der samtidig er mere fleksibel at 

planlægge. Det stiller krav om sikkerhed for et vist 

kundegrundlag og dermed plejemængde, hvis for-

retningen skal være rentabel.  

Den sikkerhed kan kommunen ikke tilbyde med godkendelsesmodellen. Dels kan der blive godkendt 

nye leverandører. Dels er det ikke tilladt at samle opgaver på tværs af fritvalgsområdet og det øvrige 

ældreområde i ét udbud – fx et plejecenter og den personlige hjælp og pleje i hjemmeplejen eller 

madservice på plejecentrene og madservice i hjemmeplejen.  

97 af landets 98 kommuner anvender 

en godkendelsesmodel til at tilveje-

bringe borgerne det frie valg inden 

for personlig hjælp og pleje 

Den udbredte anvendelse af 

godkendelsesmodellen betyder, at 

der stort set ikke er priskonkurrence 

på fritvalgsområdet 
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Forslaget til nye regler for frit valg og udbud 
 

Hvis regeringens forslag vedtages i Folketinget, vil kommunalbestyrelsen kun være underlagt de al-

mindeligt gældende udbudsregler i tilvejebringelsen af det frie valg. 

Derudover får kommunalbestyrelsen mulighed for at tilvejebringe det frie valg gennem udstedelse af 

fritvalgsbeviser. 

Det giver mulighed for at organisere ældreområdet på helt nye måder og bruge udbud som et aktivt 

effektiviseringsredskab og et redskab til at bringe de private leverandørers ideer til udvikling i spil. 

I dag er innovationen på ældreområdet kun i sjældne tilfælde initieret af private leverandører. Pro-

jekter om hverdagsrehabilitering, forebyggelse af indlæggelser, faldforebyggelse, indførelse af vel-

færdsteknologi og integration mellem pleje og hjemmesygepleje er typisk kommunalt drevne.  

 

Udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler 

 

Et udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler indebærer: 

- At kravet om at anvende specifikke udbudsmodeller i forbindelse med udbud bortfalder 

 

- At kommunen kan beslutte at fortsætte som leverandør efter et udbud – det skal blot fremgå af 

udbudsmaterialet 

 

- At kommunen kan beslutte, hvilke ydelser der skal indgå i et udbud – jf. boks 1 

 

- At kommunen kan beslutte, hvor mange leverandører (minimum to) borgerne kan vælge imellem – 

jf. boks 2 

- At kommunen kan fortsætte som i dag med at anvende en godkendelsesmodel 
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Boks 1. Eksempler på kombinationer af opgaver i udbud med de nye regler 

- Et plejecenter samt personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen 

- Hjemmepleje og træning 

- Madordninger – på tværs af ældreplejen, skoler og øvrige institutioner 

- Tøjvask på tværs af hele kommunen – hos de ældre og på institutionerne  

- Personlig pleje, hjemmesygepleje samt delegeret sygepleje 

- Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen kombineret med tilbud om et 

servicebevis til vareindkøb og levering 

- Praktisk hjælp, madservice, tøjvask og indkøb 

Opmærksomhedspunkter: 

- Hvis der indgår et plejecenter i udbuddet, vil det give den private leverandør et 

sikkert kundegrundlag – det gør leverandøren i stand til at skærpe prisen på 

ydelserne i hjemmeplejen. 

- Samling af flere ydelser i ét udbud giver volumen – men det stiller samtidig 

større krav til de private leverandører. 

- Volumen i et udbud i form af flere ydelser resulterer ikke nødvendigvis i skær-

pede priser – ydelserne skal have en sammenhæng, så de private leverandører 

opnår stordriftsfordele. 

Boks 2. Overvejelser om antallet af leverandører 

- Antallet af leverandører er en afvejning af effektive priser over for omfanget af 

borgernes valgfrihed.  

- Borgernes mulighed for at vælge mellem flere leverandører vil mindske de private 

leverandørers sikkerhed for kundegrundlaget. Det vil afspejle sig i prisen. 

- Udbydes et plejecenter fx sammen med ydelserne i hjemmeplejen, vil det have be-

tydning for prisen, om:  

o Der gennemføres en udbudsproces, hvor der vælges én privat leverandør 

(ved siden af den kommunale leverandør)  

o Der gennemføres en udbudsproces, hvor der vælges én privat leverandør 

(ved siden af den kommunale leverandør), og hvor andre private leveran-

dører efterfølgende kan blive godkendt til at levere ydelser i hjemmeplejen 

til den samme pris som den private ”hovedleverandør”. 
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Beslutter kommunalbestyrelsen at fortsætte med at anvende en godkendelsesmodel, realiseres po-

tentialet i de nye regler ikke. Fordi der ikke opnås 

konkurrence om prisen. 

Som det fremgår af boks 3, vil der fx være 80 

mio. kr. at spare hvert år, hvis de hjemmehjælps-

timer, der i dag leveres af private leverandører, 

blev leveret efter udbud og ikke efter en god-

kendelsesmodel med en kommunalt fastsat 

timepris. 

Og øges andelen af timer leveret af private leverandører med blot fire pct., vil det yderligere give en 

årlig besparelse på 25 mio. kr. 

Dertil kommer de administrative lettelser ved, at der ikke længere skal udregnes timepriser og god-

kendes leverandører.  

 

 

Boks 3. Potentialet ved priskonkurrence 

Kommunerne tildelte 30,7 mio. hjemmehjælpstimer i 2011. 

20 pct. af timerne omfatter praktisk hjælp og 80 pct. af timerne personlig hjælp og pleje. 

45 pct. af timerne inden for praktisk hjælp udføres af private leverandører, mens det tilsva-

rende tal inden for personlig pleje er 5 pct. 

Da de nuværende regler om frit valg blev indført i 2003, skønnes det, at prisen pr. hjem-

mehjælpstime steg med 20 kr. i de kommuner, der havde udbudt opgaven (fordi kommu-

nerne overgik til godkendelsesmodellen og dermed afregnede de private leverandører 

efter den kommunale timepris). 

Hvis det antages 

- At timeprisen tilsvarende vil falde med 20 kr. ved brug af udbud i forhold til den 

kommunalt fastsatte timepris 

- At antallet af visiterede timer fordeler sig ligeligt, hvad enten man modtager hjæl-

pen fra en kommunal eller privat leverandør 

vil der årligt kunne spares 80 mio. kr. ved at skabe priskonkurrence gennem udbud. 

Potentialet i de foreslåede regler 

realiseres ikke, hvis borgernes frie valg 

fortsat tilvejebringes gennem en 

godkendelsesmodel 
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Udstedelse af fritvalgsbeviser 

 

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om borgerne skal tilbydes et fritvalgsbevis.  

Med et fritvalgsbevis i hånden skal borgeren indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om leve-

ring af de ydelser, borgeren er visiteret til. 

Til forskel fra den eksisterende servicebevisordning kan 

borgeren ikke vælge en privat person til at udføre hjæl-

pen. 

Det betyder, at kommunen ikke længere skal påtage sig 

de administrative opgaver, der er forbundet med borgerens varetagelse af arbejdsgiveransvaret. 

Udstedelsen af fritvalgsbeviser kan træde i stedet for tilvejebringelsen af det frie valg gennem udbud 

– herunder en godkendelsesmodel – hvis fritvalgsbeviset udstedes til alle de borgere, der er beret-

tigede til den pågældende ydelse. Det kunne fx være indkøb eller madservice. 

Fritvalgsbeviser kan også være et supplement til brugen af udbud, hvis kommunalbestyrelsen ønsker 

at øge borgernes valgfrihed – fx inden for praktisk hjælp. Som tidligere beskrevet vil usikkerhed om 

kundegrundlaget dog alt andet lige indvirke på de priser, de private leverandører byder ind med i en 

udbudssituation.  

Kommunen kan træffe beslutning om, at en borger ikke 

kan modtage praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje 

samt madservice i eget hjem via et fritvalgsbevis – fx hvis 

borgeren vurderes at være ude af stand til at håndtere 

fritvalgsbeviset som følge af demens. 

I disse tilfælde har borgeren krav på at få hjælpen i form 

af et kommunalt tilrettelagt tilbud som følge af kommunens forsyningsforpligtelse.  

 

 

 

 

 

Fritvalgsbeviset afløser den 

eksisterende servicebevisordning 

Fritvalgsbeviser kan både 

supplere og erstatte udbud 
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Overvejelser vedrørende udstedelsen af fritvalgsbeviser 

Der knytter sig en række udfordringer af økonomisk og styringsmæssig karakter til 

anvendelsen af fritvalgsbeviser: 

- Den praktiske hjælp og personlige hjælp og pleje har udviklet sig til ydelser, der 

bør tænkes sammen med fx sygepleje, træning, forebyggelse og sundheds-

fremme. Det betyder, at de medarbejdere, der løser opgaverne, skal have kom-

petencen til at løse dem inden for alle disse områder. Medarbejderen skal sam-

tidig have en viden, der muliggør en tidlig intervention i et forløb, hvis borgernes 

tilstand forværres. I modsat fald kan konsekvensen være unødige funktionstab 

hos borgerne, der kan føre til flere indlæggelser. Der er ingen sikkerhed for, at 

den leverandør, borgeren vælger, besidder disse kompetencer.  

- Fritvalgsbeviser kan pålægge kommunen øget administration, da borgeren kan 

vælge mellem et ubegrænset antal leverandører. Det kan øge kommunens til-

synsforpligtelse og være en udfordring i det løbende samarbejde mellem leve-

randørerne og kommunen – fx i forhold til den løbende dokumentation af borg-

erens tilstand. 

- I lovforslaget lægges der op til, at de private leverandører – tilsvarende de 

eksisterende fritvalgsregler – afregnes efter leverede timer og ikke efter, om et 

mål for fx træning opnås. Det giver ikke den private leverandør et incitament til 

at gøre borgeren mere selvhjulpen. 

- I lovforslaget lægges der op til, at fritvalgsbevisets værdi skal fastsættes på bag-

grund af kommunens timepriser (og dermed uden priskonkurrence). I så fald 

realiseres det økonomiske potentiale ved de foreslåede regler ikke ved udsted-

elsen af servicebeviser (tilsvarende en fortsat anvendelse af godkendelses-

modellen). Der udestår en endelig afklaring med Social- og Integrations-

ministeriet om dette spørgsmål. 
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Hvordan realiseres potentialet i de nye regler? 
 

Vedtages de foreslåede regler af Folketinget, betyder det, at reglerne træder i kraft den 1. januar 

2013.  

Det betyder ikke, at kommunen inden da skal nå at forholde sig til, hvordan potentialet i de nye reg-

ler ønskes realiseret, eller at aftalerne med de nuværende leverandører skal opsiges. 

Kommunen kan uændret fortsætte med at tilvejebringe borgerne det frie valg gennem den eksiste-

rende godkendelsesmodel. 

 

 

 

 

Men det kræver en strategisk afklaring at realisere potentialet i de nye regler.   

Afklaringen må basere sig på en vurdering af potentialet ved at fortsætte med en godkendelses-

model sammenholdt med potentialet i udbud af hele eller dele af opgaveløsningen – eventuelt kom-

bineret med brug af fritvalgsbeviser. 

Der kan ikke formuleres ét svar på, hvordan potentialet i de nye regler realiseres bedst muligt. Og der 

kan ikke opstilles én model for, hvilke ydelser det giver bedst mening at udbyde, eller hvilke ydelser 

der bør indgå i et udbud.  

Potentialet vil blandt andet afhænge af ældreområdets nuværende organisering, markedsforholde-

ne, medarbejderforhold og andre lokale forhold. 

Da kun én kommune hidtil har valgt at benytte sig af andet end godkendelsesmodellen på fritvalgs-

området, er erfaringerne med udbud på fritvalgsområdet meget begrænsede. 

Når potentialet i de nye regler skal vurderes, er der derfor ikke modeller, priser eller andre nøgletal 

fra kommuner med udbudserfaring at sammenligne 

sig op imod.  

Det betyder, at en potentialeafklaring vil kunne 

sandsynliggøre potentialet ved at følge de forskellige 

veje, de nye regler åbner op for. 

 

 

 

Kommunerne kan forsætte med at 

anvende den eksisterende godkend-

elsesmodel efter den 1. januar 2013 

Udnyttelsen af mulighederne i de nye 

regler kræver en strategisk afklaring i 

den enkelte kommune 
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Tilbud om potentialeafklaring 

KL og Udbudsportalen tilbyder kommunerne gratis assistance til udarbejdelse af en poten-

tialeafklaring
1
.  

Potentialeafklaringen baserer sig blandt andet på en række nøgletal vedrørende: 

- Ældreområdets organisering (fx størrelsen, pladstyperne og personalesammen-

sætningen) 

- Markedssituationen på fritvalgsområdet (fx den private leverandørandel og 

antallet af godkendte leverandører) 

- Økonomi (fx pladspriser og timepriser) 

Den gratis assistance forudsætter kommunens aktive deltagelse i forbindelse med 

udarbejdelsen af potentialeafklaringen, og at potentialeafklaringen fremlægges til politisk 

behandling i kommunalbestyrelsen.  

Kontakt Trine Kronbøl, trk@kl.dk, 3370 3591 for yderligere information. 

 

1 Hjælpen tilbydes i regi af ”Projekter til fremme af offentlig-privat samarbejde i Udbudsportalen”. 

mailto:trk@kl.dk
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For yderligere information om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet: 

Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent i KL’s center for Social og Sundhed, tlf.: 33 70 34 89, kmm@kl.dk  

Anders Brøndum, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat, tlf.: 33 70 33 55, anb@kl.dk 

mailto:kmm@kl.dk
mailto:anb@kl.dk

