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Høringssvar på forslag til lov om velfærdsaftaler 

Forsikring & Pension har modtaget udkast til forslag til lov om velfærdsaftaler i 

høring. Vi har tre overordnede bemærkninger, der vedrører friplejehjem: 

 

• Via friplejehjem kan pensionsbranchen blive en del af løsningen på Danmarks 

plejeboligudfordring 

• Usikkerhed om afregningsreglerne kan spænde ben for nye friplejehjem i og 

udenfor forsøgskommunerne 

• Borgernes selvbestemmelse er også en vigtig vej til målet om højere kvalitet i 

ældreplejen. 

 

Forsikring & Pension bakker op om nærhedsreformen. Det er vigtigt, at der lø-

bende bliver eksperimenteret med, hvordan kvaliteten af den skattefinansierede 

velfærd kan forbedres, og hvordan man får mest velfærd for pengene.  

 

Det danske velfærdssamfund står overfor en stor demografisk udfordring i de 

kommende år. Hvis den udfordring skal løftes, kræver det, at de ansatte i vel-

færdssektoren får mulighed for at bringe deres faglighed i spil, og at den fysiske 

infrastruktur, de arbejder i, er på plads.  

 

Prognoser peger på, at der de kommende årtier skal bygges titusindvis af pleje-

boliger. Det er en opgave, der kan blive svær at løfte for kommunerne. Samtidig 

er det en opgave, hvor vi som branche gerne bidrager. Mange pensionsselskaber 

har opbygget stor ekspertise indenfor etablering og administration af ejendomme. 

Derfor er der også flere pensionsselskaber, som allerede er i gang med at bygge 

friplejehjem, som lejes ud til etablerede plejeleverandører.  

 

Beslutningen om at bygge et plejehjem er meget langsigtet. Ofte baseret på en 

30-årig investeringshorisont. Selv små ændringer i de økonomiske rammer kan 

blive afgørende for, om et givent plejehjem kan etableres eller ej. Hvis vi som 

branche i større omfang skal blive en del af løsningen på den demografiske pleje-

boligudfordring, er der derfor brug for ro om afregningsreglerne for kommunernes 

betaling til friplejehjem.  

 

I udkastet til lovforslag foreslås det, at eksisterende og allerede godkendte friple-

jehjem i forsøgskommunerne fortsat har ret til en betaling for plejen, der svarer 
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til kommunens omkostninger ved egne tilsvarende tilbud, men at dette princip 

kan fraviges i forhold til kommende friplejehjem. Det skaber usikkerhed om de 

økonomiske rammer, og kan betyde, at der ikke vil blive bygget nye friplejehjem 

i forsøgskommunerne i forsøgsperioden, da de potentielle investorer ikke kan vur-

dere, om indtægterne vil dække udgifterne. Forslaget kan også få en afsmittende 

effekt udenfor forsøgskommunerne, da der skabes en politisk usikkerhed om prin-

cippet om, at friplejehjem har ret til en betaling for plejen, der svarer til kommu-

nens omkostninger ved egne tilsvarende tilbud. 

 

Forsikring & Pension opfordrer til, at lovforslaget justeres, så også alle fripleje-

hjem i forsøgskommunerne fortsat har ret til en betaling, der svarer til kommu-

nens omkostninger ved egne tilsvarende tilbud. Forslaget om en delvis tilbagerul-

ning af denne ret, skaber en økonomisk usikkerhed uden åbenbar gevinst. Der er 

brug for ro om friplejehjems økonomiske rammer, hvis friplejehjem skal være en 

del af løsningen på den store demografiske udfordring, vi står overfor.  

 

Forsikring & Pension er tilhængere af en mangfoldig ældrepleje, hvor udviklingen 

også drives af borgernes valg. Det er et mål med nærhedsreformen at øge kvali-

teten af den skattefinansierede ældrepleje. Forsikring & Pension finder, at de bor-

gere, der modtager denne pleje, er nærmest til at vurdere, hvor kvaliteten er 

bedst, og derfor bør have mulighed for at ”stemme med fødderne”. Denne selv-

bestemmelse bliver de frataget, hvis kommuner betaler mindre til friplejehjem, 

end de betaler for egne tilsvarende tilbud, fordi det er svært eller umuligt at drive 

friplejehjem på disse vilkår. 

Med venlig hilsen 

Troels Hauer Holmberg 

 


