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Lidt nyt om den alternative driftsoverenskomst.
Selveje Netværket havde den 21. september 2017 foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor vi
havde lejlighed til at meddele vores mening om det videre arbejde med en alternativ driftsoverenskomst og i
særdeleshed vores modstand mod evt. udbud.
Når vi ser på referatet fra mødet, må vi glæde os over, at politikerne har fulgt vores linje, idet de har valgt
ikke at følge udbudssporet.
I indstillingen skriver forvaltningen: Der er i dag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 19 kommunale og 25
selvejende plejecentre. De selvejende plejecentre er alle drevet efter en driftsoverenskomst baseret på den
såkaldte in-house-model. In-house-modellen bygger på udbudslovens § 12, der angiver, at hvis kommunen
bevarer en kontrol med det selvejende plejecenter, der svarer til den kontrol, kommunen har med egne
plejecentre, skal der ikke ske udbud af plejecenterdriften, selvom driften varetages af en selvejende
institution.
Forvaltningen har gennemført en rundspørge blandt de relevante parter, som havde til formål at klarlægge
fordele og ulemper ved den eksisterende model. Rapporten om resultaterne er vedlagt som bilag 2 til mødet i
Sundheds- og Omsorgsudvalget.
På baggrund af rapporten er der ikke nogen entydig konklusion på, hvad de selvejende plejecentres
bestyrelser og andre aktører mener om fordele og ulemper ved driftsoverenskomsten og dens udmøntning.
Der peges både på fordele og ulemper. Dog peger alle i varierende grad på, at samarbejdet mellem
kommunen og de selvejende plejecentre ikke giver plejecentrene den ønskede frihed og selvstændighed.
Plejecentrenes ønsker til ændringer i samarbejdet er samtidig forskellige.
På baggrund af flertydigheden i rapportens konklusion fremlægger forvaltningen fire forskellige spor, som
kan forfølges i det videre arbejde med at sikre plejecentrene mere selvstændighed og dermed skabe større
mangfoldighed i tråd med medlemsforslagets hensigt.
De 4 spor er: 1.Udbudssporet, 2.Aftalesporet, 3.Dialogsporet og 4Nyopførte og moderniserede plejecentre.
1. Udbudssporet behøver vel ikke nærmere definition, dog skriver forvaltningen om ulempen ved, at
kontrakten jævnligt skal i udbud, og at leverandøren måske skifter og at det giver risiko for en vis
turbulens for beboere og medarbejdere.
2. Aftalesporet. Det går ud på at fastholde de eksisterende driftsoverenskomster men i en mindre stram
udmøntning eller ved at lave et tillæg til eller udviklingstillæg til driftsoverenskomsten.
3. Dialogsporet. Inden for den nuværende driftsoverenskomst og udmøntning, er der også mulighed
for at imødekomme medlemsforslagets hensigt gennem en øget dialog og samarbejde med de
nuværende parter fx via en udvidet møde- og informationsvirksomhed.
4. Nyopførte og moderniserede plejecentre. Ved opførelse af et nyt plejecenter eller modernisering af
et eksisterende plejecenter, vil der være mulighed for, at der politisk tages stilling til, hvordan driften
af det nye plejecenter skal tilrettelægges. Herunder om plejecentret skal drives kommunalt, af en
selvejende institution eller af en privat aktør efter udbud. Hvis der er tale om modernisering af et
eksisterende plejecenter drevet af en selvejende institution, vil den politiske behandling være under
forudsætning af, at den selvejende institution ikke skal overtage det moderniserede plejecenter.
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Dette spor vil desværre give de endnu ikke ombyggede plejecentre anledning til betydelig
usikkerhed. Selveje Netværket vil derfor være meget opmærksom herpå i det videre arbejde, hvor vi
håber at få indflydelse.
Forvaltningens indstilling til politikerne var, at den efterfølgende vil arbejde videre med at undersøge og
konkretisere det eller de spor, som udvalget peger på, samt beskrive en mulig plan for et videre forløb,
hvorefter sagen igen forelægges udvalget.
Udvalget besluttede, At der arbejdes videre med model 2, 3 og 4
For stemte: Ø, F, A, B og O (8)
Imod stemte: Ingen
Undlod: V (1)
Vi glæder os over, at udvalget forkastede udbudssporet men beklager, at der ikke blev truffet en beslutning
om, hvorledes det fremtidige arbejde skal foregå. Under foretrædet tilbød Selveje Netværket at indgå i det
kommende arbejde med vores erfaring fra såvel samarbejdet med Københavns Kommune omkring de
selvejende plejecentre i København som vores erfaring fra andre kommuner og andre selvejeområder.
Vi vil arbejde for, at fremtidige moderniseringer af selvejende plejecentre sker i et samarbejde med den
selvejende institutions bestyrelse, som det er sket med de indtil nu 13 moderniserede selvejende plejecentre.
Med venlig hilsen

Svend Erik Christiansen

/

Frede Mølgaard
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