Udspil: Mest velfærd for pengene
Dansk Erhverv og branche-organisationen Selveje Danmark præsenterer nu et udspil
til, hvordan den offentlige sektor på de store velfærdsområder – særligt social og
ældreområdet, kan opnå en større økonomisk gennemsigtighed.
Får kommuner, deres lokalpolitikere og sagsbehandlere bedre indblik i egne priser –
betyder det bedre velfærd.

Fakta - andele
I 2017 udgjorde
private eller
selvejende tilbud
44 % af landets
sociale tilbud.
Målt på pladser
udgjorde private
tilbud i 2017 29 %
af alle landets
pladser på de
sociale tilbud
(Socialstyrelsen,
2018).

Derfor forslår Dansk Erhverv følgende 8 forslag:
1.

At der sættes et klart prisskilt på offentlige ydelser. Der skal være klare og ensrettede
økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud. Det vil betyde, at
der er langt mere gennemsigtighed om offentlige institutioners reelle
omkostningsniveau.

2.

At der skal udvikles en standard for budgetter og regnskaber på institutionsniveau. Det
vil også styrke samarbejdet imellem kommune og leverandør de steder på
velfærdsområdet, hvor der formelt er krav om prisgennemsigtighed og/eller ens
afregningspriser imellem kommunen og leverandøren. Det vil sikre, at alle direkte og
indirekte omkostninger inddrages på institutions-/tilbudsniveau.

3.

At alle driftstilbud (både offentlige og ikke-offentlige) skal opstille retvisende og

150 af landets
1.000 plejehjem er
i dag private eller
selvejende.
1 ud af 3 borgere,
der modtager
hjemmepleje, har
valgt en privat
leverandør.

sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder alle direkte og indirekte
omkostninger på enhedsniveau.
4.

At offentlige myndigheder ikke skal have adgang til at levere tilkøbsydelser uden for,
hvad der er visiteret til. I de tilfælde er der reelt tale om en form for erhvervsvirksomhed.
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5.

At den offentlige sektor revideres på driftstilbud; dvs. der skal revideres på den
enkelte driftsenhed. Dels for at sikre sammenlignelighed på tværs og dels for at sikre
en ansvarlig drift.

6.

At myndigheder skal have bedre mulighed for indblik i og godkendelse af takster.
Eksempelvis skal takster, der fremgår af Tilbudsportalen, svare til takster i budgettet.
Dvs. der skal være en sammenhæng imellem takster i budgettet og takster på
Tilbudsportalen (på områder omfattet af Tilbudsportalen).

7.

At det bliver tydeliggjort i lovgivningen, at en kommune ikke kan vedtage en
overordnet politik, hvor udgangspunktet for myndighedens afgørelser er visitation til
egne tilbud. En visitering eller re-visitering bør altid være sagligt begrundet.

8.

At en kommune ikke kan vedtage en overordnet politik om generel hjemtagelse af
institutioner eller opgaver. Det skal i hvert tilfælde sagligt begrundes og en opgave
bør som hovedregel genudbydes efter to år.

Mange borgere og mange velfærdsmilliarder – men kender vi prisen?
Hver dag modtager udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap og ældre
forskellige former for støtte og omsorg rundt i landets kommuner som en naturlig del
af vores fælles velfærdssamfund. Lokalt kæmper de folkevalgte politikere i byrådene
en kamp for at få pengene til at slå til. Og her handler det ikke bare om kvalitet, men
også om pris, når de forskellige tilbud skal prioriteres. Offentlige såvel som private.
-

På socialområdet køber kommunerne årligt ind for 45 mia. kroner årligt – hos
egne tilbud, hos andre kommuner og hos private og selvejende tilbud.
På socialområdet hjemtages mange borgere til egne kommunale tilbud. Udsatte
børn og unge oplever afbrudte anbringelsesforløb og mennesker med misbrug
henvises til kommunale behandlingssteder. Men er det økonomien i
kommunernes egne sociale tilbud transparente?

-

På ældreområdet har borgeren et frit valg i hjemmeplejen og plejehjem. Alene på
ældreområdet bruger kommunerne 43 mia. kroner om året.
Hjemmeplejen: I halvdelen af landets kommuner, nemlig hvor der ikke anvendes
udbud, skal den private leverandør have samme afregningspris som kommunen.
Det sker bare sjældent – blandt på grund af manglende indsigt i kommunens
egne priser. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af lovpakke om
forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen pegede BDO i december 2017 på store
kommunale forskelle i praksis i forbindelse med beregningen af
afregningsprisen.
Plejehjem: For de populære friplejehjem gælder, at de skal have samme
afregning som det koster kommunen at drive et tilsvarende plejehjem til. Her
viser dugfriske tal fra revisionsfirmaet EY, at det langt fra altid er tilfældet.

