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Baggrund
Sundhed og Omsorg gik 01.12.2016 over til ekstern tøjvask for borgere i hjemmeplejen. Dette skete på baggrund af følgende:
1. Det ville medføre et serviceløft for borgerne
2. En lettelse for hjemmeplejen da opgaven var forbundet med meget besværlige arbejdsgange og
en stor arbejdsmiljøbelastning.
3. En pålagt besparelse i 2013.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Jens Lassen

Jens Lassen

Opfølgning
Når Indstillingen er behandlet af Chefteamet meddeles de to leverandører beslutningen.

I 2016 blev der foretaget et udbud og der blev indgået en aftale med to eksterne vaskefirmaer, der løber indtil 30.11.2020. Der er dog en option på forlængelse 2 x 12 måneder, som skal varsles senest 31.05.2020. De
to firmaer, som har budt på opgaven, er de eneste aktører i Danmark, som byder på denne opgave. Så et
nyt udbud vil (alt andet lige) ikke give andre leverandører, kun højere priser.
Borgerne får som standard vasket tøj (8 kg) hver anden uge. Der kan dog visiteres til vask hver uge, samt til
12 kg. vask. Uanset dette er der en egenbetaling for borgerne på 125 kr. måned.
Da ordningen startede op, var der enkelte borgere, som problematiserede at de ikke havde tøj nok, til at
kunne undvære dele af det i to uger. Men et par måneder efter var der tilfredshed.
Der har de sidste tre år været en konstant mængde af visiterede borgere, godt 900, og der behandles i forvaltningen meget få henvendelser fra borgerne. Under 5 om året.
Ordningen fungerer uproblematisk og borgerne er tilfredse. Fællesstaben anbefaler derfor, at aftalen om ekstern tøjvask forlænges et år og at Fællesstaben bemyndiges til at vurdere om aftalen skal forlænges yderligere i 2021.
Alternativet til en forlængelse er enten:
•
At gå tilbage til at hjemmeplejen vasker borgernes tøj igen eller
•
Sende opgaven i genudbud, (samme leverandører, højere priser)

Kommunikation
Chefteamets beslutning formidles via Chefteamets 5 minutter.

Koordinering
Ikke aktuelt

Direkte udgifter (tkr.)

Beslutninger

2019

Det indstilles at Chefteamet:
•
Godkender at aftalen om ekstern tøjvask forlænges et år.
•
Godkender at Fællesstaben bemyndiges til at vurdere om aftalen skal forlænges yderligere i 2021.

2020
2021

Udgiften finansieres inden for:
☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2022

Effekt ved forlængelse af kontrakt
En forlængelse indebærer, at borgerne fortsat vil nyde godt af en professionelt udført tøjvask, hvor der er
garanti for at deres tøj og linned er vasket efter alle tænkelige miljøforskrifter og at tøjet er rent og bakteriefrit
når det leveres tilbage. Som nævnt ovenfor er der stort set ingen klager fra borgerne.

PROCES

Medarbejderne i Sundhed og Omsorg undgår fortsat de arbejdsmiljømæssige udfordringer der er ved eksempelvis at bære borgers tøj op og ned ad trapper til vaskekældre med mere.

Forud for CT-indstilling

Dato

Borgernes egenbetaling udgør ca.1,2
mio. kr. om året. Udgiften til vaskefirmaerne udgør ca. 4,7 mio. årligt.
Sundhed og Omsorg har således en
udgift på området på ca. 3,5 mio.
kr.om året.

Indirekte udgifter

Rådmandsmøde

Næste skridt

Næste skridt

Næste skridt

Opfølgning til xx

13.05.20

Leverandører meddeles senest
31.05.2020

Dato

Dato

Dato

Referat
Chefteamet godkendte:
• At aftalen om ekstern tøjvask forlænges et år.
• At Fællesstaben bemyndiges til at vurdere om aftalen skal forlænges yderligere i 2021.

