
 

1 

 

 

 

Svar på høring over udkast til lov om velfærdsaftaler 

 

Selveje Danmark har den 15. februar 2021 modtaget udkast til lov om velfærdsaftaler i høring. Selveje 

Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Generelt finder Selveje Danmark det relevant, at man forsøger at reformere de store velfærdsområder 

ved at give mere plads til faglighed og fjerne regler og bureaukrati.  

 

Selveje Danmarks bemærkninger vedrører primært plejehjem og vedrører følgende emner; 1) Frit valg, 

2) Klageadgang og 3) Afregningstakster 

 

1) Frit valg 

Det er essentielt, at man med frikommune forsøget ikke fratager borgerne deres mulighed for frit valg. 

I formålet med loven om velfærdsaftalen, står der, at man vil sikre borgernes selvbestemmelse – og 

den fratager man borgerne, hvis de ikke selv kan vælge, hvor de vil bo og/eller hvem der skal yde pleje.  

Derfor er Selveje Danmark også tilfredse med, at det ikke er en mulighed for kommuerne at afvise 

kommende friplejeboligleverandører.  

 

2) Klageadgang 

Når man stiller nogle aktører på et område anderledes end resten af landet – i et forsøg, så er det 

væsentligt at disse aktørers retsstilling er sikret – og det er de bl.a. ved klageadgang.  

 

Som det er i dag, så kan friplejehjem klage over kommunernes afgørelser ift. takstberegning til 

Konkurrencestyrelsen, men det er Konkurrencestyrelsen selv, der vurderer, om styrelsen vil tage sagen 

op, det udhuler retssikkerheden at man som aktør på området således ikke kan vide sig sikker på 

overhovedet at få behendlet en klage.    

 

Selveje Danmark vil derfor opfordre til, at man sikrer tilbuddenes retsstilling ved at de både har 
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mulighed for at klage og sikkerhed for at klagen vil blive behendlet f.eks. i regi af Konkurrence og 

Forbrugerstyrelsen.   

 

3) Afregningstakster 

Det er afgørende, at det ikke bør være muligt for kommunerne at lave ændringer i afregning af takster, 

som stiller eksisterende og allerede godkendte friplejehjem økonomisk svagere end før velfærdslovens 

ikrafttræden. Med andre ord så skal det ikke være muligt for kommunerne at ændre i de 

forudsætninger, som ligger til grund for etableringen af friplejehjemmet. 

 

Selveje Danmarks medlemmer på friplejeområdet udspringer i vid udstrækning af et lokalt 

foreningsinitiativ, og økonomisk ligger der i civilsamfundet ikke store økonomiske resserver bag det 

enkelte projekt. Det vil derfor kunne være ødelæggende, hvis kommunerne gennem frikommune 

forsøg kan ændre i de bagvedliggende økonomiske forudsætninger. 

 

Høringsmaterialet giver kommunerne helt eller delvist mulighed for at regler jf. §32 (afregning mv.) i 

lov om friplejeboliger, ikke skal gælde for kommunen eller de tilbud i kommuen, som 

kommunalbestyrelsen udpeger. Såfremt kommunen anvender den bestemmelse må en eventuel 

forringelse ikke være gældende i forhold til allerede eksisterende/godkendte priplejeboliger. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål stiller Selveje Danmark sig naturligvis til rådighed 

for en yderligere uddybning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


