NOTAT

Frikommunevedtægt for Aarhus Kommune til frikommuneforsøg
om tilkøbsydelser for borgere i hjemmeplejen
Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C.
EAN nummer 5790000421497
Frikommunevedtægten beskriver igangværende forsøg i forbindelse
med, at Aarhus Kommune er udvalgt som frikommune i perioden
2016-2020.
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Titel på forsøg: Tilkøbsydelser til borgere i hjemmeplejen
Frikommunenetværk

Mere sammenhængende indsatser på tværs af
sektorområder

Deltager kommuner

Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og
København

Deltagende forvaltning

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Forsøgsperiode

Oktober 2018 – 2020

Forsøgsindhold

Hjemmeboende borgere visiteret til personlig
pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83,
har i forsøgsperioden mulighed for at købe
tilkøbsydelser.
Borgerne tilbydes tilkøbsydelser i form af
praktisk hjælp, herunder ”Rengøring og andre
praktiske opgaver i hjemmet” og ”personlig hjælp
og samvær”. Tilkøbsydelserne træder ikke i
stedet for ydelser, som borgeren er berettiget til.

Forsøgshjemmel

§28 i lov om frikommunenetværk:
Ældreministeren kan godkende
frikommuneforsøg, hvorefter
kommunalbestyrelsen i en frikommune i
frikommunenetværket om bedre styring af
udgifterne på det specialiserede socialområde
og i frikommunenetværket om mere
sammenhængende indsatser på tværs af
sektorområder kan tilbyde tilkøbsydelser til
borgere, der er visiteret til ydelser efter §83 i lov
om social service, jf. §§88-90 i lov om social
service.
Stk. 2 Ældreministeren godkender forsøg efter
stk. 1 på baggrund af en samlet vurdering.
Godkendelsen er betinget af, at
kommunalbestyrelsen redegør for, hvorledes
ordningen tilrettelægges, således at følgende
krav er opfyldt:
1) Tilkøbsydelser må ikke træde i stedet for de
ydelser, som borgeren er berettiget til efter lov
om social service eller anden lovgivning.
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2) Prisen på tilkøbsydelsen skal afspejle de
gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at
tilrettelægge og levere tilkøbsydelsen.
3) Konkurrenceforvridende effekter og
krydssubsidiering må ikke forekomme.
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4) Kommunalbestyrelsen må ikke opnå
økonomisk fortjeneste på tilkøbsydelser eller
opkræve en lavere pris, end omkostningerne til
tilrettelæggelse og levering af tilkøbsydelserne
kan begrunde.
5) Den enkelte borger, der benytter sig af
tilkøbsydelser, skal være indforstået med
tilkøbets omfang og pris.
6) Tilkøbet skal ske på borgerens eget initiativ.
Stk. 3. Der kan ikke godkendes forsøg efter stk.
1, der indebærer, at borgere, der er visiteret til
ydelser efter §85 i lov om social service, kan
tilkøbe ydelser, som er omfattet af §85 i lov om
social service.
Forsøgsbeslutning

Magistraten for Aarhus Kommune besluttede d.
17. maj. 2016 at godkende deltagelsen i
frikommuneforsøg vedrørende mere
sammenhængende indsatser på tværs af
sektorområder, herunder frikommuneforsøg
vedr. tilkøbsydelser.

Evaluering

Forsøget evalueres ved udgangen af
forsøgsperioden i samarbejde med VIVE.
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