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Forord 

Vi skal have verdens bedste velfærd i Danmark. Det er vores vision i Dansk Erhverv, som vi 
heldigvis deler med det store flertal af danskerne. Hvis vi skal opnå netop dét, skal vi bruge 
alle kræfter – både i det det offentlige og blandt de private-, selvejende- og civilsamfunds-
aktører. Det kræver justeringer i vores velfærdsmodel og nye værktøjer, så der bliver fair og 
lige vilkår for alle de aktører, som kan levere velfærd af den højeste kvalitet til den bedste 
pris. 
 
Det er ikke vigtigt for den ældre, om plejehjemmet er kommunalt, privat eller selvejende. El-
ler om den praktiske hjælp bliver leveret af en privat eller en kommunal medarbejder. For 
kan man se på en hjælpende hånd, om, den er offentlig eller privat? Det vigtige er, om man 
møder den samme person, og om man bliver mødt med høj faglighed og respekt. 
 
Desværre er vilkårene for at levere velfærd i dag præget af uigennemskuelige afregningsme-
toder og derudover kendetegnet ved en mangel på ensartethed på tværs af kommuner og på 
tværs af offentlige og ikke-offentlige leverandører. Det giver leverandørerne markant forskel-
lige forudsætninger for at levere deres ydelser. Det er konkurrenceforvridende og undermi-
nerer det frie valg og dermed kvaliteten i velfærden. 
 
Det frie valg er vigtigt, fordi det giver borgeren en mulighed for at vælge netop dét tilbud, 
som passer til borgerens ønsker og behov. Hvis borgeren ikke reelt kan sammenligne og 
vælge det bedste tilbud til prisen, så eroderes det frie valg. Det er til skade for kvaliteten af 
velfærden i Danmark. Samtidig øger det transaktionsomkostningerne for kommunerne, når 
de skal samarbejde med ikke-offentlige leverandører. Det risikerer at skade opbakningen til 
den model for samarbejde om velfærden, som vi har tradition for i Danmark. 
 
Lige og åben konkurrence skal derfor sikre, at borgeren kan sammenligne tilbud og vælge 
præcis dét, som passer bedst til både behov og hverdag, og derudover sikre, at samarbejdet 
mellem kommuner og ikke-offentlige leverandører kan ske gnidningsfrit. Det er en nødven-
dighed, hvis vi vil have en ældrepolitik, hvor kvalitet og selvbestemmelse står i centrum. 
 
Med åben og gennemsigtig konkurrence, baseret på fair og lige rammevilkår, kan vi sørge 
for, at vi får verdens bedste velfærd. For hvis vi er verdens bedste land at være velfærdsak-
tør i, kan vi også tilbyde verdens bedste velfærd. 
 
Gitte Lillelund Bech 
Direktør for Markeder 
Dansk Erhverv 
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Otte forslag til verdens bedste  
samarbejde om velfærd 
 

Fair og lige vilkår for dem, der leverer velfærden 

1. Fair og lige rammevilkår for alle uanset virksomhedsform. Alle regler, der rammer 
skævt, skal enten afskaffes eller pålægges alle leverandører uanset virksomheds-
form. 

2. Etablering af en uafhængig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen skal sikre ensartet og korrekt beregning af afregningspriser for ikke-offent-
lige leverandører. 

3. Et uafhængigt ældretilsyn skal sikre ensartethed på tværs af kommuner og virk-
somhedsformer. Tilsynsopgaven skal derfor fjernes fra kommunerne og lægges 
over i ét samlet statsligt tilsyn. 

 

 

Styrket og udbygget frit valg for dem, der skal bruge velfærden 

4. Det frie valg skal styrkes og udvides på tværs af velfærdsydelser. Derfor skal ikke-
offentlige leverandører have mulighed for at levere de samme velfærdsydelser som 
det offentlige i dag. 

5. Etablering af en central certificeringsordning, hvor ikke-offentlige leverandører 
godkendes ét sted med afsæt i nationale standarder. Det skal fjerne den tværkom-
munale barriere for det frie valg. Men det ændrer ikke på, at hver kommune be-
stemmer kvalitets- og serviceniveau.  

6. En uvildig ældrevejleder skal vejlede borgeren om deres rettigheder og valgmulig-
heder og sikre, at den pleje, der gives til den enkelte i videst muligt omfang mat-
cher behov, ønsker og forudsætninger. 

 

 

Bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet  

7. Revision og regnskab på tilbudsniveau skal sikre, at sammenhængen mellem pris 
og kvalitet kan sammenlignes på tværs af kommuner og virksomhedsformer. Dette 
indebærer klare og ensrettede regnskabs- og afrapporteringskrav for både offent-
lige og ikke-offentlige leverandører. 

8. Implementering af OECD-principper for det offentliges beregning af egne priser 

skal udbredes til kommunerne. Det skal fremme en fair og lige konkurrence mellem 

offentlige og ikke-offentlige leverandører for at få serviceopgaver løst bedst og bil-

ligst. 
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Fair og lige vilkår for velfærden 

 
Vi har brug for alle ressourcer og kompetencer i samfundet, hvis vi skal have verdens bedste 
velfærd. Det er nødvendigt, fordi udfordringerne ikke længere er scenarier i en fjern fremtid, 
men derimod aktuelle og presserende. Og her er de ulige rammevilkår et stort benspænd for, 
at både offentlige og ikke-offentlige ressourcer og kompetencer kan bruges bedst muligt.  
 
For mangel på fairness i regler på tværs af offentlige- og ikke-offentlige leverandører, uigen-
nemskuelighed i priser og afregning samt alt for høje transaktionsomkostninger resulterer i, 
at de ikke-offentlige leverandørers rammevilkår er markant ringere sammenlignet med de 
offentlige leverandørers. Det skader vores alles velfærd, og det bliver vi nødt til at tage hånd 
om. 
 
Netop derfor betyder fair og lige rammevilkår for både offentlige og ikke-offentlige leveran-
dører, at vi kan udnytte alle ressourcer og kompetencer i samfundet. Og det er der brug for, 
hvis vi i Danmark vil håndtere udfordringerne og blive ved med at levere velfærd af højeste 
kvalitet. Et stærkt samarbejde på lige vilkår uanset virksomhedsform skal derfor sikre, at alle 
i deres livs efterår, kan modtage den bedste hjælp til prisen. 
 
Dansk Erhverv anbefaler følgende indsatser: 
 
 
1. Et regeltjek skal sikre fair og lige rammevilkår for alle uanset virksomhedsform 
Ikke-offentlige leverandører skal have samme rammevilkår at levere velfærd på, som de of-
fentlige leverandører har. Ikke blot fordi det burde være en selvfølge at fjerne alle regler, der 
er unødvendige og konkurrenceforvridende, men også fordi det gør alle velfærdsaktører i 
stand til at optimere ressourceforbruget i ældreplejen. På den måde kan vi udnytte alle res-
sourcer og kompetencer i samfundet bedst muligt.  
 
Som eksempel oplever flere ikke-offentlige leverandører, at de ikke kan afløfte deres moms-
udgifter, hvorimod den offentlige leverandør er momsfritaget. Altså skal den offentlige leve-
randør ikke betale 25 pct. afgift af den vare eller ydelse, de leverer. Det kan på ingen måde 
være en fair konkurrence på lige vilkår. 

Derfor foreslår Dansk Erhverv: 
• Et regeltjek og en revision af paragraffer og bureaukratiske regler, som betyder, at 

de ikke-offentlige leverandører har dårligere vilkår end offentlige leverandører eller 
omvendt. Alle regler, der rammer skævt, skal enten afskaffes eller pålægges alle 
leverandører uanset virksomhedsform.  

 
 
2. Uafhængig kontrolenhed skal sikre ensartet og korrekt beregning af afregningspriser 
Borgernes frie valg udfordres i dag af kommunernes ofte mangelfulde omkostningsberegnin-
ger, da fastsættelsen af afregningspriserne for de ikke-offentlige leverandører hænger direkte 



 

 Dansk Erhverv 6 

sammen med kommunernes omkostningsberegninger. Hvis de private leverandører underbe-
tales for deres arbejde, kan de ikke opretholde deres plejevirksomhed og med dem forsvinder 
borgerens frie valg.  
  
Som reglerne er i dag, findes der ingen klageinstans, som de private leverandører kan gå til, 
hvis de ønsker at få kommunernes egne omkostningsberegninger belyst eller efterprøvet. Det 
betyder, at en privat leverandør er tvunget til at anlægge retssag mod kommunen, hvis leve-
randøren ikke mener, at afregningspriserne er korrekte.  
 
Den nyligt afsagte højesteretsdom i den såkaldte “Brønderslev-sag” illustrerer med al tyde-
lighed, at de private leverandører bør være meget tilbageholdende med at anlægge retssager. 
I sagen blev Brønderslev Kommune frifundet for et omfattende erstatningsansvar, selv om 
kommunen havde handlet ansvarspådragende, idet den private leverandør efter Højesterets 
opfattelse ikke havde godtgjort at have lidt et tab.  
 
Med dommen er de private leverandører efterladt i en situation, hvor det er særdeles vanske-
ligt for dem at dokumentere, at de har lidt et tab. Samtidig viser højesteretsdommen, at det 
eksisterende lovgrundlag er utilstrækkeligt og for upræcist, og at der dermed er behov for, at 
der lovgivningsmæssigt sættes ind med mere klarhed og kontrol over kommunernes beregning 
af de private leverandørers afregningspriser.   

Derfor foreslår Dansk Erhverv: 
• Etablering af en uafhængig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen, der skal sikre, at kommunerne beregner ikke-offentlige leverandørers afreg-
ningspriser på en ensartet og korrekt måde.  

 
Det er afgørende, at kontrolenheden har den nødvendige viden om området og har de rette 
kompetencer, så det sikres beregningerne sker korrekt. For at sikre reglernes overholdelse 
skal enheden have kompetence til at kræve fyldestgørende oplysninger om alle relevante 
forhold i forbindelse med kommunernes eller regionernes omkostningsberegninger, ligesom 
enheden skal kunne efterprøve og – i forlængelse heraf – berigtige disse, hvis det konstate-
res, at beregningerne ikke er retvisende eller fuldstændige. Endvidere skal enheden i disse 
tilfælde kunne pålægge en kommune at kompensere de private leverandører for den mang-
lende afregning, som leverandørerne ikke måtte have modtaget. 
 
 
3. Et uafhængigt tilsyn skal styrke ensartethed på tværs af virksomhedsformer 
Tilsynsstrukturen i dag er for fragmenteret. Udover Arbejdstilsynet og det sundhedsfaglige 
tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed er der 98 kommunale ældretilsyn. Den fragmen-
terede struktur med 98 forskellige tilsyn betyder, at der mangler ensartethed i brugen af te-
matiske tilsyn, forskellige metoder, brug af påbud og andre sanktioner overfor forskellige 
virksomhedsformer.  
  
Endelig er tilsynsstrukturen en hindring for den udvikling og læring på tværs af kommune-
grænser, regioner og ejerskabsformer, der er behov for. Det skader i sidste ende indsatserne 
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overfor alle borgere, og det bidrager ikke til at genoprette den tillid til området, som er for-
udsætningen for et velfungerende ældreområde.  
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• Tilsynet med ældreområdet fjernes fra kommunerne og lægges over i et statsligt 
tilsyn, for eksempel Styrelsen for Patientsikkerhed. Et samlet statsligt tilsyn skal 
sikre ensartethed samt muliggøre sammenligning og læring på tværs af kommune-
grænser og virksomhedsformer.  
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Styrket og udbygget frit valg 
De mange ældre er ikke ens, men har derimod et væld af forskellige behov. Netop derfor er 
det altafgørende, at de ældre har ret til selv at bestemme, hvem der skal ind over dørtrinnet. 
Hvad enten det er kommunen eller en ikke-offentlig leverandør. Det er en grundpille for at 
skabe mangfoldighed og kvalitet i velfærdstilbuddene.  
 
Derfor er det grundlæggende at have en ældrepolitik, hvor selvbestemmelse og valgfrihed er 
udgangspunktet og ikke undtagelsen. 

Dansk Erhverv anbefaler følgende indsatser: 
 
 
4. Det frie valg skal styrkes og udvides på tværs af velfærdsydelser  
Alle uanset virksomhedsform bør have samme rammevilkår for at levere de samme velfærds-
ydelser. Det frie valg skal ikke kun gælde, hvis man har offentlig leverandør skrevet på ryg-
gen. Men det er desværre tilfældet i dag.  
 
Dertil bør alle borgere have mulighed for at vælge samme leverandør til at levere forskellige 
velfærdsydelser. Det kan give borgeren en større oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i 
hverdagen. Som VIVE understreger, så er kontinuitet ikke ‘nice to have’, men et ‘need to 
have’, hvis vi vil fremme kvaliteten og trygheden i ældreplejen1. 
 
Et af stederne, hvor det frie valg hegnes inde, er, at de ældre ikke har mulighed for at vælge 
samme ikke-offentlige leverandør på tværs af uhensigtsmæssige paragraffer. Det betyder i 
praksis, at de ældre ikke har et frit valg til at vælge samme udbyder til eksempelvis hjemme-
plejen, rehabilitering og sygepleje. Dette til trods for, at de ikke-offentlige leverandører står 
klar og i flere kommuner har vist, at de mestrer netop sammenhængen i dagligdagen. 
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• Ikke-offentlige leverandører skal have mulighed for at levere de samme velfærds-
ydelser som det offentlige i dag. Dertil skal alle ikke-offentlige leverandører kunne 
tilbyde både personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesyge pleje.  

 
 
5. En central certificeringsordning skal fjerne barriere for det frie valg 
Den nuværende godkendelsesmodel betyder, at ikke-offentlige leverandører skal søge om 
godkendelse til at varetage en specifik opgave hos den enkelte kommune, hvorefter kommu-
nen kan godkende de leverandører, der lever op til kommunens krav. Men disse krav kan va-
riere fra kommune til kommune. Så selvom en ikke-offentlige leverandør bliver godkendt i én 
bestemt kommune, kan leverandøren stadig blive afvist i en anden kommune. 
 

 
1 Kontinuitet er ikke nice to, men need to - VIVE 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/kontinuitet-er-ikke-nice-to-men-need-to-16557/
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Det er svært at navigere i for virksomheder, som arbejder i flere kommuner. Det går i sidste 
ende ud over borgerens frie valg, når der ikke er forskellige leverandører at vælge imellem. 
Hvis vi i stedet vil give borgerne et større udvalg af velfærdsydelser, er en central certifice-
ringsordning nødvendig.  
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• En central certificeringsordning, hvor ikke-offentlige leverandører godkendes ét 
centralt sted med afsæt i nationale standarder. Det skal styrke kommunernes mu-
lighed for at få flere frit-valgs leverandører og samtidig give de ikke-offentlige leve-
randører bedre vilkår for at levere samme velfærdsydelser på tværs af kommune-
grænser. Det skal dog ikke ændre på, at hver enkelt kommune bestemmer kvali-
tets- og service niveau. 

 
 
6. Ældrevejleder skal vejlede borgeren om deres valgmuligheder 
Det er ikke godt nok, når mindst 40 pct. af de kommende ældre ikke kender til muligheden 
for frit valg2. Det nytter ikke noget med rettigheder, hvis borgerne ikke kender til dem. Samti-
dig findes der svage ældre uden behjælpelige pårørende. Det medfører, at den ældre ofte er 
overladt til det, som kommunen tilbyder.  
 
Det skal ændres. Der er behov for, at kommunen aktivt informerer borgerne om deres mulig-
heder og lader dem træffe frie og oplyste valg. For som vi kan se, så mener otte ud af 10 af 
de kommende ældre, at det frie valg er vigtig for deres velfærd3. Det skal vi tage seriøst. 
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• Kommunerne skal øge rådgivningen i forhold til valg af både offentlige og ikke-of-
fentlige velfærdsydelser. Der skal ansættes en uafhængig ældrevejleder, som har 
ansvaret for at informere om relevante ydelser. Det skal være med til at gøre ram-
mevilkårene lige mellem offentlige og ikke-offentlige leverandører.   

 

 
2 Mindst 40 pct. af de kommende ældre kender ikke til fritvalgsordningen  

3 Mindst 40 pct. af de kommende ældre kender ikke til fritvalgsordningen 

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/2022/november/mindst-40-pct.-af-de-kommende-aldre-kender-ikke-til-fritvalgsordningen/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/2022/november/mindst-40-pct.-af-de-kommende-aldre-kender-ikke-til-fritvalgsordningen/
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Bedre sammenhæng mellem  
kvalitet og pris 
Forudsætningen for at kunne vælge det bedste tilbud for borgeren er, at priserne er retvi-
sende. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor ikke-offentlige leverandører har sværere 
rammevilkår med kunstig lav takstafregning for deres service. Som en undersøgelse fra KA 
Pleje viser, er der ingen kommune, som har fastsat en pris på plejeydelser, der sandsynlig-
gør, at taksten dækker alle omkostninger for ydelsen4. 
 
Derfor skal der være et reelt sammenligningsgrundlag mellem forskellige tilbud, så skatte-
yderne kan få sikkerhed for, at de ikke overbetaler offentlige leverandører for servicetilbud. 
Ligeså skal borgerne gennem et reelt frit valg sikres, at de altid får det bedste tilbud til pri-
sen. 
 
Dansk Erhverv anbefaler følgende indsatser: 
 
 
7. Revision og regnskab på tilbudsniveau skal sikre, at alle omkostninger inddrages 
Kommunerne kan ofte ikke dokumentere deres reelle omkostninger ved selv at levere en 
specifik ydelse fremfor at købe ydelsen hos en ikke-offentlig leverandør. Det skyldes blandt 
andet, at de kommunale udgifter fordeler sig på mange forskellige kontonumre i diverse for-
valtninger. Derfor er offentlige tilbud ofte beregnet med en kunstig lav pris. Men for de ikke-
offentlige leverandører er det lige omvendt: Her skal alle omkostninger være fuldkommen 
klarlagte og medregnet i prisen.  
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• Alle kommunale velfærdstilbud skal pålægges regnskabs- og revisionspligt på til-
budsniveau. Gennem en fælles standard for budgetter og regnskaber, kan kommu-
nerne sætte et klart prisskilt på offentlige ydelser. Det vil gøre det muligt at få en 
reel sammenligning af pris og kvalitet på tværs af tilbud og kommunegrænser. 
Samtidig vil klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til både offentlige 
og ikke-offentlige leverandører sikre, at alle direkte og indirekte omkostninger ind-
drages. 

 
 
8. Implementering af OECD-principper på kommunalt niveau skal fremme fair og lige 
prissætning 
I dag findes der retningslinjer for, hvordan en kommune skal regne sin egen pris på at udføre 
en opgave, så prisen kan sammenlignes med en ikke-offentlig leverandørs tilbud. Men reg-
lerne er for lette for kommunerne at omgå, hvor kommunerne kan fastsætte deres egne, 

 
4 Kommuner prissætter plejeydelser for lavt (ops-indsigt.dk) 

https://www.ops-indsigt.dk/2021/10/03/kommuner-prissaetter-plejeydelser-for-lavt/
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kunstigt lave priser. Det kan for eksempel være andele af kommunens samlede omkostnin-
ger til administration, ledelse, transport og lokaler, som ikke medregnes i den endelige pris 
eller sættes urealistisk lavt. 
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv: 

• OECD-principperne udvides til også at gælde på kommunalt niveau. Principperne 
skal skabe gennemsigtig og fair prissætning med afsæt i transparens og fuld  
omkostningskalkulation. Formålet er at fremme en fair og lige konkurrence mellem 
offentlige og ikke-offentlige leverandører for at få serviceopgaverne løst bedst og 
billigst. OECD-principperne gælder allerede på statens område, så der er ingen 
grund til at tro, at de ikke også kan implementeres på kommunalt niveau. 
 



  

  

  

  

T.   

 

 

Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af  
18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 
brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for et af verdens mest  
handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft.  
Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive 
deltagelse i netværk og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark  
bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn 
for arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft  
og handlekraft. 
 


