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Frisættelse for statslig regulering på ældreområdet  

Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2023, at landets kommuner kan sættes fri på 
blandt andet ældreområdet. Der lægges op til, at de såkaldte velfærdsaftaler skal udbredes. End-
videre fremgår det, at kommunerne forpligter sig til at fjerne mest mulig unødig kommunal regule-
ring på de nævnte områder. Det bemærkes i aftalen, at det er en omfattende forandringsproces 
at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde.  
 
Med henblik på at finde nye, kloge veje i opgaveløsningen på ældreområdet lokalt i kommu-
nerne, skal der i velfærdsaftalerne gives mulighed for i videst muligt omfang at fravige statslige 
og kommunale regler i en treårig periode.  
 
Kommuner, der frisættes på ældreområdet, vil blive sat fri fra bestemmelser og bekendtgørelser, 
der primært vedrører ældre i serviceloven som reglerne om friplejeboliger, så længe velfærdsaf-
talerne løber. Det betyder, at kommuner bl.a. får frihed til at tilrettelægge indsatsen om personlig 
pleje og praktisk hjælp samt madservice, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, rehabilite-
ringsforløb samt afløsning og aflastning. Frisættelsen ændrer dog ikke ved, at kommunerne fort-
sat skal sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, som de har behov for på baggrund af en kon-
kret og individuel vurdering. Borgerne skal således forsat have den hjælp, der modsvarer deres 
behov – det er måden, hjælpen ydes på, der åbnes op for at ændre, med henblik på i højere grad 
at imødekomme den ældres ønsker og behov. Derudover vil det fortsat være muligt at etablere 
friplejeboliger.  
 
De muligheder, der ligger i velfærdsaftalen, blev der redegjort nærmere for i forbindelse med 
Magistratens behandling den 8. september 2022 (pkt. 235). 
 
Velfærdsaftalen indeholder en række begrænsninger for frisættelse. Selvom en kommune bliver 
frisat, vil der forsat være enkelte krav. Nedenfor beskrives de såkaldte hegnspæle nærmere. 

 Kommunerne har fortsat ansvar for, at der føres tilsyn med ældreområdet 
 Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal der forsat udarbejdes skriftlige afgørelser. Min-

dre justeringer m.v. kan dog friholdes 
 De nuværende regler om magtanvendelse fastholdes 
 Reglerne om plejevederlag til døende fastholdes 



 For at understøtte borgernes frie valg fastholdes plejehjemsoversigten 
 Borgerne skal fortsat kunne vælge at modtage praktisk hjælp, personlig pleje m.v. fra 

minimum to leverandører 
 Kommunerne skal fortsat have et Ældreråd 

Ved Magistratens behandling af sagen den 8. august 2022 (pkt. 235) var der et ønske om, at man 
til trods for en eventuel frisættelse af området fortsat har fokus rettet mod sikring af borgernes 
retssikkerhed. Magistraten bad desuden forvaltningen undersøge, om frisættelse også kan ske af 
ydelser indenfor sundhedsområdet og af brugen af frit-valg; herunder tilkøb af ydelser, samt mu-
ligheden for mere samarbejde med leverandører. 

Som det fremgår ovenfor har kommunen uanset en evt. frisættelse fortsat pligt til at sikre, at bor-
geren får den hjælp og støtte, han eller hun har behov for, indenfor de lovgivningsmæssige ram-
mer. En frisættelse vil derfor ikke svække borgerens retssikkerhed. Tværtimod vil et øget fokus på 
borgeren, dennes funktionsniveau, ønsker og behov styrke retssikkerheden, idet hjælpen mere 
præcist vil blive afpasset det enkelte menneske – og ikke ud fra generelle standarder og rigide 
regler. 

Frisættelse for nationale regler er et ud af flere redskaber til afbureaukratisering og regelforenkling. 
De enkelte kommunerne har uafhængigt af staten indført en række lokale regler og arbejdsgange, 
som kan være med til at besværliggøre arbejdet. Frederiksberg Kommune har derved mulighed 
for – også uden at blive frisat – at se på egen praksis mhp. en optimering.  

Kommunale regler og arbejdsgange kan have afsæt i forskellige perspektiver og med forskelligt 
fokus. Nogle regler har et direkte borgersigte; f.eks. monitorering af sundhedsydelser. Andre regler 
skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø; fx i hjemmeplejen. Endelig er der også et politisk ønske 
om indsigt og kontrol; fx i form af tilfredshedsundersøgelser. En evt. regelforenkling indeholder 
derved en række dilemmaer og modsatrettede hensyn, som skal afvejes.  

Forvaltningen vurderer, at en frisættelse kan bidrage til at finde holdbare løsninger på de store 
udfordringer, som ældreområdet står overfor. Det konkrete arbejde med en frisættelse skal 
bygge på og tage udgangspunkt i frontmedarbejdernes erfaringer og engagement og udviklings-
arbejdet ske i tæt dialog med medarbejdere og ledere på de enkelte institutioner, så det sikres, at 
deres viden og kompetencer inddrages og anvendes. Samtidig viser erfaringer fra de kommuner, 
der allerede er frisat, ifølge VIVE, at udviklingsarbejdet giver energi. En frisættelse kan derved bi-
drage til arbejdsglæde blandt frontmedarbejderne. Forvaltningen henleder dog samtidig opmærk-
somheden på, at udviklingsarbejdet vil kræve  betydelige ressourcer både af ledelse og medar-
bejdere centralt og ude i de enkelte institutioner.   
 
Forvaltningen foreslår, at alle områder og institutioner på ældreområdet inviteres til at komme 
med forslag til udviklingstiltag foranlediget af en frisættelse. Herved sikres, at udviklingsarbejdet 
bygger på  medarbejdernes viden og engagement. Efterfølgende afklares, om aktiviteten, så-
fremt den vurderes at have potentiale, ligger indenfor lovgivningsrammer. Meget af det arbejde, 
der sker på ældreområdet, er reguleret indenfor Sundhedsloven og ligger derfor uden for ram-
men for en frisætning. En frisættelse giver samtidig mulighed for at give borgerne større valgfri-
hed; eksempelvis valg af leverandør ved udskrivelse fra sygehus. Det foreslås, at borgerrådgive-
ren inddrages løbende for at sikre fokus på borgernes retssikkerhed og ligebehandling.  
 



 
Det vil være relevant at igangsætte udviklingsaktiviteter på hele ældreområdet i løbet af den 3-
årige periode, som frisættelsen løber over; herunder plejecentre, FKD og i Hjemmeplejen. I hjem-
meplejen kan der fx arbejdes med at sikre lige konkurrencevilkår for de private og den kommu-
nale leverandør, udvidelse af borgernes frie valg og et styrket samarbejde mellem aktører på æl-
dreområdet. Herunder indgå i en dialog med de private leverandører, så de får mulighed for at 
indgå i arbejdet med at udvikle den fremtidige organisering omkring en hjemmepleje med færre 
proceskrav etc. Dialogen vil samtidig  være en anledning til at få nye vinkler på integreret pleje på 
tværs af private leverandører og den kommunale sygepleje. I visitationen kan der fx arbejdes 
med en styrket borgerdialog og et styrket samarbejde med leverandørerne. Også de forbyg-
gende hjemmebesøg kan genbesøges mhp. at fokusere på borgernes behov fremfor deres alder, 
ligesom der kan ligge et potentiale i at forenkle de kommunale tilsyn.   
 
SSA Område MED har på ordinært møde den 2. september 2022 drøftet muligheden for frisæt-
telsesforsøg på ældreområdet. Område MED bemærker, at en frisættelse på ældreområdet kan 
medføre øget ulighed for borgerne, ligesom der er en bekymring for medarbejdernes arbejds-
miljø. Det er derfor afgørende, at en evt. frisættelse sker i en tæt, løbende og inddragende dialog 
mellem ledere og medarbejdere. Det noteres samtidig, at en frisættelse vil kræve betydelige res-
sourcer af ledelse og medarbejdere centralt og ude i de lokale institutioner, hvilket Område MED 
finder uhensigtsmæssigt i en tid, hvor der bruges mange ressourcer på udvikling af det nære 
sundhedsvæsen, og hvor budgettet for 2023 forventes at give betydelige og massive opgaver og 
ændringer på ældreområdet. SSA Område MED pointerer sammenhængen mellem ressourcer 
og forventet effekt af en evt. frisættelse. Givet de udmeldte hegnspæle har Område MED svært 
ved at se hvordan en frisættelse fra statslige regler alene kan give væsentlige ændringer. Endelig 
påpeger Område MED, at interessen blandt borgerne for tilkøbsmuligheder er uhyre begrænset.  
 
SSA Område MED drøftede atter en evt. frisættelse den 12. september 2022.  Her var der enig-
hed om, at processen ikke havde været god, da MED-organisationen skulle have været inddra-
get tidligere. Det er dog alligevel gode input, der er nået at komme med, ift. hvordan den politiske 
sag skal fremlægges, samt et godt høringssvar. Der blev orienteret om indholdet i den politiske 
sag, hvor forvaltningen lægger op til at organisationen sættes fri, men uden at der følger særlige 
forpligtelser med. Det vil sige, at de lokale arbejdspladser i praksis er fri til at anvende de mulig-
heder der er, men det forceres ikke og sættes ikke i en fast ramme. Det blev aftalt at det formelle 
høringssvar sendes til orientering til udvalget. Frisættelsen vil gælde fra 2. halvår 2023, såfremt 
den besluttes. Det blev aftalt at Område MED følger sagen. 
 
Det foreslås, at borgerrådgiveren inddrages løbende for at sikre fokus på borgernes retssikker-
hed og ligebehandling. Ligeledes bliver det afgørende, at MED-organisationen inddrages tæt og 
løbende. Det metodiske afsæt er afgrænsede prøvehandlinger i små-skala-afprøvninger. 
 

 

 


