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Bilag 4  

SSA Område MED har på ordinært møde den 2. september 2022 drøftet muligheden for frisættel-
sesforsøg på ældreområdet og har følgende bemærkninger: 

 SSA Område MED ser en risiko for at en generel ustyret frisættelse på ældreområdet kan 
medføre øget ulighed for borgerne. Ligeledes er vi bekymrede for medarbejdernes arbejds-
miljø. Det er derfor afgørende, at en eventuel frisættelse drøftes tæt og løbende med ledere 
og medarbejdere - det er jo dem, som skal være drivkraften. 

 Det vil kræve betydelige ressourcer af ledelse og medarbejdere centralt og ude i de lokale 
institutioner at blive frisat på ældreområdet. Vi ser det som uhensigtsmæssigt at iværksætte 
et så omfattende tiltag i en tid, hvor der aktuelt bruges mange ressourcer på udviklingen af 
det nære sundhedsvæsen, ligesom budget 2023 må forventes at betyde væsentlige æn-
dringer på ældreområdet. Det er vigtigt, at ressourcer og forventninger til en eventuel fri-
sættelse følges ad. 

 Det er vigtigt at være realistisk i forhold til den forventede effekt - givet de udmeldte 
hegnspæle har SSA Område MED svært ved at se, hvordan en frisættelse fra statslige reg-
ler alene kan give væsentlige ændringer. En reel frisættelse vil kræve villighed til at udfor-
dre lokale regler i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere. 

 Der bemærkes et særligt politisk fokus på tilkøbsmuligheder. Her ønsker vi at tilføje, at de 
muligheder der aktuelt findes på det område benyttes i meget begrænset omfang (pr. dags 
dato 7 borgere ud af de 3800 borgere, der modtager ydelser hos en fritvalgsleverandør). 
Tilkøbsmuligheder må forventes at give en stor administrationsopgave - eksempelvis i form 
af udarbejdelse af APV’er samt håndtering af indbetalinger. Det er vigtigt at sammenholde 
omkostningerne ved øget frit valg med udgifterne forbundet med det. 

 Medarbejderne ville gerne have været inddraget tidligere i processen, og forventer en tæt 
og løbende inddragelse fremadrettet, hvis området skal frisættes. 

 


