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Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af 
krav om en tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservide i 

hjemmeplejen).  

 

Dansk Erhverv har den 4. juli modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig, praktisk hjælp og madservice 

i hjemmeplejen) 

 

Dansk Erhverv er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for ikke-offentlige le-

verandører af ældrepleje, herunder levering af hjemmepleje efter servicelovens § 83.  Dansk Er-

hverv arbejder generelt for en mere effektiv offentlig sektor. På ældreområdet arbejder Dansk Er-

hverv for et styrket frit valg og en mere åben konkurrence på kvalitet, hvor borgeren sammen med 

pårørende kan vælge leverandør.   

 

Med lovforslaget foreslås servicelovens § 151 c om tilsynspolitikker ophævet. Det fremgår af for-

slaget, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at følge op på tilsynspolitikken og fortage de 

nødvendige justeringer. Men at kommunerne forsat er forpligtet til at føre tilsyn efter de kommu-

nale opgaver efter bl.a. §83, herunder hvorvidt de er i overensstemmelse med afgørelser, kvali-

tetsstandarder m.m.  

 

Bemærkninger  

Dansk Erhverv kan ikke støtte forslaget.  

 

Forslaget om afskaffelse af servicelovens § 151 c  er begrundet i hensynet til afbureaukratisering, 

hvilket fremgår af afrapporteringen fra Sundheds- og Ældreministeiets og KL’s rapport om ”For-

enkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen” fra januar 2018.  

 

Dansk Erhverv ser generelt positivt på en øget afbureaukratisering i den offentlige sektor. Dansk 

Erhverv kan dog ikke støtte initiativer eller forslag, der mindsker gennemsigtigheden eller borger-

nesmulighed for at påvirke eller få indblik i kvalitet eller styring af den leverede service. Dansk 

Erhverv finder ikke, at den estimerede besparelse på 300.000 kr. står mål med risikoen for en 

mindre transparent hjemmepleje.  
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Kommunale tilsynspolitikker samt kvalitetsindikatorer, herunder tilfredshedsundersøgelser, bør 

generelt være offentligt tilgængeligt, herunder forskelle kommunerne imellem og på tværs af 

kommunale og private leverandører. Det er langt fra altid? tilfældet, at eksempelvis kommuner-

nes tilfredshedsundersøgelser er offentlig tilgængelige på kommunale hjemmesider.  

 

Dansk Erhverv peger på, at forslaget trækker i en forkert retning, og kan på den baggrund ikke 

støtte det.  

 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  

 

 

Med venlig hilsnen  

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk chef  

Dansk Erhverv  

 

 


