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Orientering om fejl i indstilling forelagt Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræ-
sentationen vedrørende friplejeboligleverandør 

 

Til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens orientering er der 

vedlagt notat fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Sundheds- og 

Omsorgsudvalget vedrørende fejl i indstilling forelagt Økonomiudval-

get d. 14. januar og Borgerrepræsentationen d. 30. januar 2020 om af-

tale om takster mv. med Valby Friplejehjem.  

 

Fejlen rettes på baggrund af Intern Revisions rapport vedr. afregning af 

friplejehjem beliggende i Københavns Kommune, der behandles på 

ØUs møde den 14. december. 

 

Bilag 
Bilag 1 – Notat om fejl i indstilling forelagt Sundheds- og Omsorgsud-

valget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedr. friplejebo-

ligleverandør. 
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Orientering om fejl i indstilling forelagt Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræ-
sentationen Friplejeboligleverandør  
Intern Revision oversendte d. 28. oktober 2021 den endelige rapport 

vedrørende takster for friplejeboligleverandører på sundheds- og om-

sorgsområdet. Her måtte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bekla-

geligvis konstatere, at forvaltningen ikke har orienteret korrekt angå-

ende sagen ”Aftale om takster mv. med Valby Friplejehjem FORTRO-
LIG ”, som blev behandlet politisk henholdsvis på møde i Sundheds- og 

Omsorgsudvalget den 28. november 2019, punkt 6, Økonomiudvalget 

14. januar 2020, punkt 18, og Borgerrepræsentationen den 30. januar 

2020, Punkt 25. 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyste, at Friplejeboligleveran-

døren OK Arendse blev afregnet efter statens cirkulære om takster for 

friplejeboliger. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der er behov 

for at tage stilling til regulering af afregningsprisen for OK Arendse i 

overensstemmelse med friplejeboligloven og ikke takster efter statens 

cirkulære om takster for friplejeboliger. Forvaltningen skal beklage, at 

der er behov for at korrigere indstillingen.  

 

Indstillingen tekst skal således 

 

Ændres fra: 

” Der har ikke tidligere været behov for regulering af af-

regningspris for friplejeboliger, da de to andre friplejebo-

ligleverandører i Københavns Kommune er etableret før 

lovændringen i 2015. Disse afregnes efter statens cirku-

lære om takster for friplejeboliger.”  

 

Ændres til: 

”Der har ikke tidligere været behov for regulering af af-

regningspris for friplejeboligleverandøren Louise Marie-

hjemmet, der er etableret før lovændringen i 2015, og 

derfor afregnes efter statens cirkulære om takster for fri-

plejeboliger. Friplejeboligleverandøren OK Arendse blev 

omfattet af friplejeboligloven pr. 1. juli 2017, hvorfor der i 

den anledning opstod og fortsat er behov for at tage stil-

ling til regulering af afregningsprisen.” 
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Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet 

standarder for aftaler med friplejehjemmene. Det er forventningen, at 

begge friplejeboligleverandører overgår til takster efter friplejeboliglo-

vens kapitel 6 med virkning fra 1. januar 2022, hvis Sundheds- og Om-

sorgsudvalget godkender aftalen på udvalgsmødet den 9. december 

2021. 

 

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at de faktuelle 

oplysninger i sagen vedrørende friplejeboligleverandøren OK Arendse 

ikke har betydning for den politiske beslutning truffet i Sundheds- og 

Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.  

 

Det skyldes, at fejlen i indstillingen vedrører en supplerende oplysning 

om andre friplejeboligleverandører i Københavns Kommune og ikke 

den beslutning, der politisk skulle træffes om en aftale om takster med 

Valby Friplejehjem.  


