Til: Furesø Handicapråd; Henriette Hede Kaas
Kopi til: Karin Beier, Sanne Maj Hansen
Fra: Michael Børglum

Høring af Furesø Handicapråd vedr. Furesø Kommunes udbud af
personlig pleje og praktisk hjælp
Furesø Kommune er i gang med at udarbejde et udbud af personlig pleje og
praktisk hjælp.
I den forbindelse høres kommunes Senior- og Handicapråd, så det med jeres
hjælp kan sikres, at vi får stillet de rette krav til indsatserne og så vi får den
bedst mulige aftale.

Udbuddet af personlig pleje og praktisk hjælp er underlagt serviceloven.
Kort om udbuddet
Baggrunden for udbuddet er, at den nuværende leverandør ønsker at træde
ud af aftalen og derfor har opsagt aftalen med virkning fra den 01. juni 2022.
Den nye aftale udbydes med udgangspunkt i den nuværende aftale.
Udbuddet omfatter ydelserne:
 Personlig pleje i henhold til lov om social service § 83 og § 83a
 Praktisk hjælp i henhold til lov om social service § 83 og § 83a
 Overdragede sygeplejeydelser i henhold til sundhedsloven

Udbuddet omfatter indsatser leveret alle dage i tidsrummet kl. 06.00 – 23.30.
Personlig pleje om natten indgår som option i den nuværende kontrakt.
Udkast af dele til den nye aftale har været sendt i markedshøring og en
enslydende tilbagemelding fra markedet var, at det er dyrt og
resursekrævende for den private leverandør at levere natydelser. Fastholdes
natydelser som en del af udbuddet, så er det markedets forventningen at det
vil medføre højere priser.
Det er derfor besluttet at personlig pleje om natten ikke indgår som option i
udbuddet. Borgerens frie valg om natten (kl. 23.30 – 06.00), vil i stedet blive
sikret ved udstedelse af fritvalgsbeviser. Indsatser om natten afregnes efter
samme omkostningsniveau som hos den kommunale leverandør jf. BEK nr.
344 af 26/03/2013.

28. september 2021
Kontaktperson:
Michael Børglum
E-mail: mbo4@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72 16 24 91
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

Frit valg
Borgerne har efter serviceloven ret til at vælge mellem minimum to
leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, hvoraf den ene kan være
den kommunale leverandør. Aktuelt har Furesø Kommune ud over den
kommunale leverandør en privat leverandør af personlig pleje og praktisk
hjælp. Borgerne vil med dette udbud fortsat blive tilbudt at kunne vælge
mellem en kommunal leverandør og en privat leverandør af personlig pleje
og praktisk hjælp.
Det frie valg har den konsekvens, at hverken den kommunale leverandør
eller den private leverandør kan garanteres et kundegrundlag.
Omfanget af opgaven må forventes at variere i aftaleperioden, idet antallet
af borgere, der visiteres til ydelserne, varierer over årene, ligesom borgernes
frie valg kan have indflydelse.
Når udbuddet er afsluttet, vil alle borgere, der er visiteret til de af udbuddet
omfattede ydelser, blive orienteret om deres valgmuligheder. Kommunen
annoncerer, udsender en pressemeddelelse, og sender derudover et
personligt brev til alle visiterede borgere.
Aftaleperiode
Aftalen forventes at træde i kraft 1. marts 2022, men da der arbejdes med en
meget stram tidsplan, så kan aftalestarten blive rykket til senere på foråret.
Aftalen løber i 4 år med option på 2 års forlængelse.
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