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1. M- Meddelelser - Ældreudvalget - august 2013
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget M
Sagsnr.: 12/32196

Bilag:
1 Åben Referat af Seniorrådsmøde 13-05-2013

131291/13

2 Åben Årsrapport om tilsyn på ældreområdet 2012

167690/13

3 Åben Rapport om tilsyn på ældreområdet 2012

117845/13
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2. A - Træningsmuligheder for seniorer på kort og langt sigt - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreuddvalget A
Sagsnr.: 13/8210

Sagsfremstilling
Baggrund
I maj 2013 blev Ældreudvalget orienteret om, at Sundheds- og Omsorgscentret havde igangsat
et arbejde med at afdække nye træningsmuligheder for ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune.
Hensigten med at udvide tilbuddet om træningsmuligheder, er at understøtte, inspirere og motivere ældre medborgere til fastholdelse og/eller forbedre fysisk aktivitetsniveau.
Afdækningsarbejdet har bl.a. omfattet, hvorvidt træningen ville kunne foregå på kommunens
plejecentre eller på et eller flere af de fitness-centre, som er beliggende i kommunen. Der har
ligeledes været arbejdet på en model for et styrket samarbejde med frivilligområdet, f.eks. i
form af uddannelse og efterfølgende brug af senior-instruktører.
Fitness.dk
Der har været afholdt møde med den ansvarlige for eksterne kunderelationer hos Fitness.dk,
hvor forskellige modeller for samarbejde blev drøftet. Det endelige tilbud er, at Høje-Taastrup
kommune kan indkøbe minimum 25 årskort til en pris af 3.000,- kr. /pr. kort/ pr. år, hvor
kommunen har mulighed for at lade forskellige personer benytte kortet. Et almindeligt medlemskab betyder, at det er et personligt medlemskab, som ikke må anvendes af mere end 1
navngiven person. Adgang til fitnesscentret skal derudover finde sted kl. 10-14.
Kommunens plejecentre
Kommunens plejecentre har generelt fine fysiske omgivelser. Bortset herfra er Kløverhuset,
som ikke har fysisk mulighed for at etablere træningsfaciliteter. Dette giver under alle omstændigheder ingen mening pga. flytningen af beboerne til Birkehøj i 2014.
Plejecentrene er forskelligt indrettet. Fælles for dem alle er, at de består af boliger, fællesarealer og servicearealer. Beboerne betaler husleje for bolig og fællesarealer, hvorfor det vil være
servicearealerne, som vil kunne anvendes til andre formål. På nogle af plejecentrene er der
allerede etableret varierende grad af træningsfaciliteter, som evt. vil kunne udvides eller suppleres.
Plejecenterlederne giver udtryk for, at muligheden for yderligere at kunne tilbyde beboerne
mere træning er relevant. Lettere tilgængelige træningsfaciliteter spiller fint sammen med den
målrettede indsats i fht. Livskraft hele livet, og det øgede fokus på livsstil og sundhed også for
ældre medborgere. Der er også en ekstra værdi i at kunne invitere beboere i nærområderne
sammen med beboerne på plejecentrene, og på den måde åbne centrene yderligere op. Der er
dog ikke viden om, hvor stor efterspørgslen herpå er. Der vil dog uundgåeligt blive større uro,
mere slid og behov for mere rengøring på det enkelte plejecenter, hvis man åbner op for denne
aktivitet. Der skal også være specielt fokus på, at brugere af træningsfaciliteter på plejecentrene, skal være i stand til efter instruktion, selv at kunne anvende de træningsmaskiner der er.
Forudsætningen er, at der findes frivillige, som ønsker og kan uddannes til frivillige instruktører.
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Torstorp Plejecenter
Torstorp Plejecenter har en træningssal, der benyttes som en satellit-funktion for Espens Vænge. Salen bruges alle dage fra om morgenen til kl. 16 – 18 med variation. Torsdag formiddag
indtil kl. 11 er der gymnastik, for beboere og udefra kommende ældre, med frivillige instruktører. Gymnastikken er ikke visiteret, hvilket satellit-funktionen omkring træning er. Der tages
specielle hensyn i visitationen, når en borger som har brug for genoptræning visiteres til aflastning, at denne så vidt muligt kommer til Torstorp plejecenter.
Espen Vænges satellit-funktion på Torstorp hænger sammen med tilbuddet om aflastning,
hvorfor det kun vil være mulighed for at anvende træningssalen i aftentimerne samt weekends
i et nærmere fastlagt tidsrum. Det er Espens Vænges træningsmaskiner, som er opstillet i træningssalen, og øget brug betyder øget slitage, og maskinerne skal løbende vedligeholdes og
udskiftes afhængigt af, hvor meget de bruges.
Der er på nuværende tidspunkt ingen omklædningsfaciliteter i forbindelse med træningssalen,
og umiddelbart ingen oplagte muligheder for at etablere dette.
Ved etablering af træningsfacilitet skal det vurderes, hvor man i givet fald vil kunne etablere
omklædning, det skal vurderes om der er behov for renovation af træningslokalet samt evt.
udskiftning/vedligehold af eksisterende maskiner.
Baldersbo Plejecenter
På Baldersbo plejecenter er der i kælderen store arealer, som ville kunne anvendes til træningsaktiviteter. Der er bl.a. 2 udgange, som sikrer brandvej, men brandvæg mellem disse døre skal etableres, førend det kan godkendes. Der er få træningsredskaber, og rundt i huset er
der placeret handicapvenlige cykler til rådighed for beboerne.
Etablering af træningsfaciliteter på Baldersbo indebærer ombygning/etablering af et eller flere
lokaler til træning, etablering af omklædningsfaciliteter, og indkøb af maskiner til salen.
Sengeløse Plejecenter
På Sengeløse plejecenter anvender man de lange gange i huset til at lave forskellige former for
træningsaktiviteter og -øvelser. Plejecentret har indkøbt et antal maskiner som alle er mobile f.
eks. gangbarer, cykler og ribber. Det opleves som en fordel, at maskinerne kan flyttes og at
aktiviteterne foregår i nærmiljøet frem for i et bestemt lokale.
Ved etablering af træningsfaciliteter på Sengeløse Plejecenter skal der etableres træningslokale, indkøbes skabe til de omklædningsfaciliteter i kælderen samt indkøbes maskiner.
En anden mulighed for at etablere træningsfaciliteter i forbindelse med Sengeløse Plejecenter,
kunne være i den tidligere forstanderbolig til plejecentret, Landsbyhuset, beliggende Landsbygaden nr. 2 i Sengeløse. Huset har stået ubrugt hen i nogle år, men har mange muligheder.
Det trænger dog til nogen renovering førend det ville være brugbart som træningslokale. Der
er, ifølge Center for ejendomme og intern service, overvejelser vedr. et muligt salg af huset,
men dette er endnu ikke iværksat.
Henriksdal Plejecenter
Henriksdal har ikke på nuværende tidspunkt fysisk lokale til rådighed til træning, og kan ikke
pege på et muligt sted på centret. Der er indkøbt 1 motionscykel, som bruges meget samt 1
ribbe, som ikke bruges i særlig grad.

4

Ældreudvalget
13. august 2013

Etablering af træningsfaciliteter på Henriksdal indebærer vurdering af, hvor man i givet fald
ville kunne etablere et træningslokale og omklædningsrum, samt indkøb af maskiner.
Kommunens muligheder for at etablere træningsfaciliteter
Indenrigsministeriet har i 1996 taget stilling til lovligheden af bl.a. kommunale fitnesscentre og
kommunale tilskud til samme. Høje-Taastrup Kommunes jurister vurderer derudfra, at en
kommune lovligt kan etablere og drive et fitness/motionscenter, under forudsætning af
At man som kommune under visse betingelser kan stille faciliteter til rådighed for borgerne med henblik på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen
At man ikke genererer en fortjeneste/profit
At det er for alle borgere eller
At man afgrænser en kreds af borgere efter saglige kriterier, f.eks. alder, altså +65 årige.
Vurderingen juridisk har tidligere været, at et sådant tilbud skal etableres under ovenstående
forudsætninger for at undgå konkurrenceforvridning.

Økonomi
Etablering af flere træningsfaciliteter vil indebære udgifter til etablering/renovering af træningslokaler i varierende grad. Der vil derudover skulle indkøbes træningsmaskiner og etableres driftsmidler til løbende vedligeholdelse samt nyindkøb.
Der vil skulle uddannes et antal instruktører til at varetage opgaven. Der vil blive søgt § 79 eller § 18 midler til uddannelse af instruktører og disse vil blive rekrutteret i frivilligt regi.
Det vil være hensigtsmæssigt at indkræve et beskedent medlemskontingent af brugerne af de
nye træningsfaciliteter. Beløbet er til delvis dækning af drifts- og vedligeholdelsen af træningsfaciliteten.
Det anslåede udgiftsniveau i gennemsnit for etablering af faciliteter:
etablering af træningslokale / omklædningsrum 200.000 kr.;
indkøb af skabe til omklædningsrum 30.000 kr.;
indkøb af maskiner (svarende til satellit-lokalets maskiner på Torstorp) 500.000 kr.;
uddannelse af instruktører, pr. instruktør 30.000 kr.
I alt anslået etableringsudgift: 760.000 kr. pr. plejecenter

Løbende driftsudgifter pr.år:
rengøring (min. 3x/uge);
vedligeholdelse af gulve (4xgulvbehandling/år + tømning af lokale x4) og
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udgifter til frivillige instruktører
I alt anslået driftsudgifter pr.år: 150.000 kr.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger

Politik/Plan
Ingen bemærkninger

Information
Et etableres tilbud, vil dette blive annonceret på kommunens hjemmeside samt i lokalavisen.

Høring
Ingen bemærkninger

Vurdering
Administrationen vurderer, at det tilbud som fitness.dk har givet kommunen, ikke er interessant at etablere, idet tilbuddet ikke er attraktivt for kommunens seniorer. Administrationen vil
forøge at lave andre aftaler, evt. med uddannelse af seniorinstruktører og i andre fitnesscentre.
Det kunne formentligt være hensigtsmæssigt, at patientforeninger benytter fitnesscentrene til
at etablere holdtræning eventuelt med støtte fra § 18 midlerne.
Administrationen vurderer, idet der ikke er borgere der efterspørger et tilbud om træning i plejecentrene, at det ikke er hensigtsmæssigt, at etablere sådanne træningstilbud. Baggrunden
er, at der er mange andre tilbud til målgruppen. Ydermere er der adskillige andre tilbud til
målgruppen, eksempelvis de mange tilbud hos veteransport, hvor der også er mulighed for at
få kørsel, hvis man har behov, som benyttes i stort omfang. Det vurderes også, at tilbuddet
ikke vil afhjælpe ulighedsproblematikken i sundhed, idet de udsatte borgere ikke vurderes har
ressourcerne til at benytte et sådant tilbud og hvilket er en af de store udfordringer på sundhedsområdet.
Hvis tilbuddet skal etableres, bør det være med afsæt i, hvor stor målgruppen er og hvad den
efterspørger. Dette med baggrund i de relativt store etableringsomkostninger, der er forbundet
med at etablere disse tilbud.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at der ikke etableres af træningsfaciliteter på fire af kommunens
plejecentre igangsættes.

Beslutning i Ældreudvalget den 13-08-2013
Godkendt, idet
1. Der udarbejdes en budgetblok om etablering af træningstilbud uden omklædningsfaciliteter og bad til svage ældre på Torstorp Plejecenter og Baldersbo Plejecenter.
2. Der udarbejdes en orientering om allerede eksisterende tilbud til målgruppen samt oplæg til en inspirationsstrategi.
Bilag:
1 Åben Nye træningsmuligheder for ældre borgere

88988/13
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3. I - Udbud af Birkehøj Plejecenter - ÆU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget I
Sagsnr.: 13/2244

Sagsfremstilling
Byrådet traf ved behandling af sag om potentialeafklaring for udbud principbeslutning om, at
der arbejdes videre med scenarie 2 omfattende udbud af Birkehøj plejecenter samt et hjemmeplejeområde. Derudover blev der truffet beslutning om, at der på augustmødet 2013 forelægges en ny sag vedrørende konkretisering af udbuddet.
Administrationen har arbejdet videre med konkretiseringen. Blandt andet er der afholdt workshop med deltagere fra ledelse og faglige organisationer for konkretisering af det kommende
udbudsscenarie.
Følgende elementer er indgået og vurderet i forhold til det kommende udbud:
Udbuddets omfang, med afsæt i Udbudsportalens potentialeafklaringer vurderes i hvilket omfang hjemmeplejeområder skal udbydes, og i hvilket omfang funktioner på plejecentret, skal inddrages i udbuddet.
Udbuddets form, herunder om udbuddet skal være et samlet udbud eller skal rumme
flere delaftaler.
Eget bud, herunder om Høje-Taastrup kommune skal udarbejde kontrol bud vedrørende
drift af Birkehøj plejecenter samt hvilke krav der er hertil.
Ad. Udbuddets omfang.
Potentialeafklaringen omfattede tre scenarier:
Scenarie 1 Udbud af hjemmeplejeydelser omfattende personlig og praktisk hjælp hvor der indgås aftale med maksimalt 3 leverandører, hvoraf den ene af de tre leverandører, er den kommunale hjemmepleje.
Scenarie 2 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med et plejecenter, omfattende udbud af
hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt driften af et plejecenter.
Scenarie 3 Udbud af hjemmeplejeydelser sammen med genoptræningsopgaven, omfattende
udbud af hjemmeplejeydelser jf. scenarie 1 samt konkurrenceudsættelse af træningscentret
Espens Vænge.
På workshoppen blev der arbejdet videre med scenarie 2, idet det vurderes, at scenariet rummer det største potentiale.
Der var ligeledes enighed om, at det vil være yderst uhensigtsmæssigt, at udbyde et enkelt
område /distrikt af hjemmeplejen, idet det vil rumme flere ulemper end fordele. Disse er:
1. Administrativt er det uhensigtsmæssigt, at godkendelsesmodellen fastholdes i dele af
kommunen, hvorved der er risiko for, at det samlede antal godkendte private leverandører ikke reduceres, og der ikke opnås en reduktion af kommunens transaktionsomkostninger.
2. Der kan forudses uhensigtsmæssigheder i form af, at borgerne vil opleve en forskelsbehandling i forhold til hvor de er bosat i kommunen.

8

Ældreudvalget
13. august 2013

Afledt af ovenstående, samt som konsekvens af de nye udbud og frit valg regler, foreslås det,
at der sker en ændring af kommunens frit valg ordningen så leverandører fremover godkendes
via udbudsmodellen og ikke som hidtil efter godkendelsesmodellen.
I potentialeafklaringen tages der udgangspunkt i, at udbud af hjemmeplejeydelser sker under
forudsætning af, at den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør. Derved bliver
konsekvensen af udbuddet af hjemmeplejeydelser, i princippet et spørgsmål om kommunens
betaling for ydelsen, samt antallet af leverandører borgerne kan vælge imellem.
I potentialeafklaringen forudsættes 2 private leverandører plus den kommunale. Efterfølgende
vurdering viser, at det vil være optimalt at reducer antallet af private leverandører til 1 så
hjemmeplejeydelser fremover leveres at den kommunale hjemmepleje plus en privat leverandør.
Fordele og ulemper ved de to scenarier er skitseret i nedenstående oversigt. Vurderingen er
foretaget i forhold til, forventet påvirkning på kommunens kommende betaling for ydelsen,
konsekvenser for volumen og dermed indirekte på kommende betaling for ydelsen, konsekvenser for borger i form af mulighed for frit valg mellem leverandører, samt de administrative konsekvenser i form af samarbejde og afregning.
Scenarie A
Fordelingen mellem kommunal og
privat markedsandel bevares.
Drift af plejecenter
2 private leverandører

Scenarie B
Fordelingen mellem kommunal og
privat markedsandel bevares.
Drift af plejecenter
1 privat leverandør

Påvirkning på pris

Risiko for en leverandør med en høj
pris og en leverandør med lav pris

Skarpe priser

Konsekvens på
volumen og dermed indirekte på
pris

Usikkert volumen for leverandøren
der kan påvirke prisen i opadgående
retning

Større volumen med mulighed for synergi der kan påvirke prisen i nedadgående retning

Konsekvenser for
borgerne

Borgerne har 3 leverandører at vælge
i mellem.

Borgerne har 2 leverandører at vælge
i mellem.

Administrative
Konsekvenser

Kompliceret leverandørstyring

Enkel leverandørstyring

En kommunal pris

En kommunal pris

To forskellige priser for de to private
leverandører

En pris for den private leverandør

Usikker mulighed for budgetsikkerhed

God mulighed for budgetsikkerhed

Såfremt borgernes mulighed for at vælge mellem flere end 2 Leverandører vægtes højst, skal
der tages udgangspunkt i scenarie A hvor hjemmeplejeydelser udbydes til 2 private leverandører og den kommunale leverandør fastholdes. Hermed får borgerne mulighed for at vælge mellem tre leverandører.
Såfremt forventet pris og administrative konsekvenser vægtes højst, skal der tages udgangspunkt i scenarie B hvor hjemmeplejeydelser udbydes til 1 privat leverandør og den kommunale
leverandør fastholdes. Hvorved borgerne får mulighed ved at vælge mellem to leverandør.
Derudover må det forventes, at færre leverandører vil medføre, at de private leverandører der
byder på opgaven, vil have en størrelse der sikre en hvis kvalitet og kapacitet til at indgå i områdets faglige udvikling.
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Administrationen foreslår, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarie B, da der
er øget mulighed for en god pris.
Dele af plejecentres drift der inddrages i udbud
I sagen vedrørende indflytning på Birkehøj Plejecenter er indstillet, at konkurrenceudsættelsen
af Birkehøj plejecenter omfatter:
Personlig og praktisk hjælp (inkl. vask af borgernes tøj)
Træning af husets beboere plus distriktets borgere i det omfang huset kan rumme ydelsen
Drift af sygeplejeklinik for husets beboere
Drift og vedligehold af huset (facility-management)
Efter yderligere drøftelse på workshop fastholdes ovenstående ydelser med den justering, at
der alene udbydes ydelser relateret til husets beboere. For træningsområdet udbydes alene
vedligeholdende træning jf. serviceloven.
Ved at udbyde sygeplejeydelserne der relaterer sig til husets beboer sammen med driften af
plejecenteret, sikres en entydig og gennemskuelig ansvarsplacering ved levering og delegation
af sygeplejeydelser.
Nuværende organisering af sygeplejeydelser i forhold til hjemmeboende borgere fastholdes.
I januar 2012 blev der indgået kontrakt med DAB vedrørende administration af Høje-Taastrup
Kommunes plejecentre, i den forbindelse blev der givet en option på administration af Birkehøj.
Af hensyn til kommunens transaktionsomkostninger vedrørende administration af plejecentret
(udlejning, bygningsvedligeholdelse, regnskabsaflæggelse mv.), foreslår administrationen, at
optionen udnyttes og der indgås aftale med DAB om administration af Birkehøj, således at plejecentret administreres efter samme principper som kommunens øvrige plejecentre.
Løn og ansættelsesvilkår
Jf. Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik tilsiger ”lovgivningen at løn- og ansættelsesforholdene for større medarbejdergrupper ikke må forringes i overenskomstperioden. Byrådet besluttede den 19.12.06, at ved udbud sikres overholdelse af gældende overenskomster og arbejdsmiljøregler.
I konkrete sager kan Byrådet beslutte, at gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler skal
overholdes i den periode, der er indgået kontrakt for (efter udbud).
Udbuddets form
Pr. 01-01-2013 er ydelser på sundhedsområdet ikke længere omfattet af tilbudslovens afsnit 2,
hvilket betyder, at Høje-Taastrup Kommune står mere frit i tilrettelæggelsen af udbudsprocessen. Det er dog væsentligt at være opmærksom på at reglerne om ligebehandling og gennemsigtighed fortsat er gældende.
Udbuddet kan derfor gennemføres som et udbud med to delaftaler, således at leverandørerne
kan byde på enten drift af plejehjem, eller levering af hjemmeplejeydelser, samt begge ydelser
med mulighed for særlig god pris ved opnåelse af begge opgaver. Modellen foreslås for at give
leverandører der leverer hjemmeplejeydelser, men ikke har erfaring med drift af plejehjem, og
omvendt, mulighed for at byde på opgaven eller dele af opgaven.
Kontrolbud
Ifølge kommunens udbudspolitik skal kommunens medarbejdere have mulighed for at byde på
opgaveløsningen under lige vilkår i forhold til private tilbudsgivere. Det såkaldte kontrolbud
betyder, at kommunen på samme betingelser og med udgangspunkt i samme udbudsmateriale
som de private leverandører kan byde på opgaven.
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Kommunens kontrolbud behandles, og vurderes på samme vis og efter samme kriterier som de
øvrige leverandørers bud. Såfremt det viser sig, at kommunens bud er bedst, vil opgaven
overgå til kommunen. Det forslås, at Kontrolbuddet udarbejdes på basis af budgetforudsætningerne for driften af kommunens nuværende fire plejecentre.
I princippet udarbejdes der alene kontrolbud vedrørende driften af plejecenteret, idet det er en
grundlæggende forudsætning for at opretholde frit valg ordningen, at der skal indgås aftale
med en privat leverandør. Ved vurdering af bud for hjemmeplejeydelser sammenholdes tilbuddet med nuværende takst for afregning af private leverandører.
Såfremt det besluttes, at Høje-Taastrup Kommune afgiver kontrolbud skal der i forbindelse
med gennemførelse af udbud tages stilling til to uafhængige organisatoriske dele, en der udarbejder udbudsmaterialet, en der udarbejder kontrolbud.
Vedrørende gennemførelse af udbud samt efterfølgende kontrol er opgaverne organisatorisk
forankret i Sundheds- og Omsorgscentret med inddragelse af udbudsfaglig og økonomisk kompetencer fra Økonomi- og Digitaliseringscentret.
Såfremt det besluttes, at Høje-Taastrup Kommune skal afgive kontrolbud, indgås der aftale
med en ekstern konsulent for beregning af buddet, hvorved der sikres nødvendige kompetencer samt organisatorisk adskillelse af udarbejdelse af kontrolbud og udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Udgiften til konsulentydelsen afholdes indenfor Ældreudvalgets budgetramme.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om social service § 91.
Politik/Plan
Konkurrenceudsættelse af drift af plejecenter samt hjemmeplejeydelser sker i henhold til og
efter de principper som fremgår i Høje-Taastrup Kommunes udbudspolitik samt retningslinjer i
forbindelse med udlicitering jævnfør udbudsstrategien.
Information
Medarbejderorganisationen orienteres og inddrages i henhold til kommunens udbudspolitik.
Høring
Sagen sendes til høring i medarbejderorganisationen samt Seniorråd.
Der er modtager høringssvar fra FOA, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Kost
og ernæringsforbundet og Dansk sygeplejeråd. Høringssvar vedlægges som bilag.
Konklusionens af høringssvaret er:
”På baggrund af ovenstående er det den samlede medarbejdersides indstilling, at Høje Taastrup kommune opgiver den påtænkte konkurrenceudsættelse af plejecentret Birkehøj, herunder overflytning af opgaver fra Kløverhuset til Birkehøj. Det er vores opfattelse, at der er vægtige både faglige og økonomiske argumenter herfor, således at en konkurrenceudsættelse
hverken vil gavne kommunens økonomi eller borgernes velfærd. Endvidere mener vi at have
begrundede forventninger til, at medarbejderne vil opleve dårligere og mere usikre arbejdsforhold, som vil gøre Høje-Taastrup kommune til en mindre attraktiv arbejdsplads og give faglighed og kompetenceudvikling trange kår.
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Skulle kommunen alligevel vælge at gå videre med konkurrenceudsættelsen, er det fra medarbejdersiden forventet, at kommunen inddrager både medarbejdere og faglige organisationer i
hele processen.”
Administrationens bemærkninger til høringssvar vedlægges som bilag.
Sektor–med i Sundheds- og Omsorgscentret har udarbejdet fælles høringssvar der vedlægges i
bilag. Af høringssvaret fremgår det hvor medarbejder- og ledersiden er enige og uenige.
Vurdering
Det vurderes, at en reduktion i antallet af leverandører af hjemmeplejeydelser, fra 3 til 2 hvoraf den ene er den kommunale leverandør, vil give størst potentiale for en god pris. Reduktionen fra 3 til 2 leverandører vurderes ikke, at få betydning for opretholdelse af kommunens leveringssikkerhed, idet den kommunale leverandør, i givet fald den private leverandør stopper,
vil kunne overtage ydelsen. Såfremt den private leverandør ophører i utide vil det medføre et
nyt udbud.
Det vurderes at løn og ansættelsesvilkår kan være en væsentlig parameter for potentialets omfang, idet det vil binde leverandøren på løn og ansættelsesvilkår.
Administrationen vurderer, at udbudsportalens potentialeafklaring fortsat giver anledning til at
plejecentret Birkehøj samt frit valg området udbydes, idet der ikke er fremkommet yderligere
oplysninger, der ændrer på Udbudsportalens vurdering af besparelsespotentiale.
Endelig ser administrationen ikke de faglige og økonomiske udfordringer som angivet i høringssvar fra medarbejdersiden, og vurderer at udbud af drift af skærmet enheder er fagligt forsvarligt.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der udarbejdes kravspecifikation til udbud af hjemmeplejeydelser samt drift af plejecentret Birkehøj
2. udbud af hjemmeplejeydelser omfatter levering af ydelser til hele kommunen, og ikke kun et geografisk område
3. hjemmeplejeydelser udbydes med henblik på at indgå aftale med en privat leverandør og den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør
4. udbud af drift af plejecentret, omfatter samtlige sygeplejeydelser til plejecentrets
beboere (sker for at sikre entydig ansvarsfordeling)
5. udbud af drift af plejecenter omfatter alene vedligeholdende træning efter serviceloven for husets beboer
6. kravspecifikation udarbejdes på baggrund af nuværende kvalitetsstandard
7. der træffes beslutning om gældende overenskomst skal være gældende i kontraktperioden eller i overenskomstperioden
8. udvalget i oktobermøder forelægges udvælgelseskriterierne for tildeling af kontrakt
9. der udarbejdes kontrolbud vedrørende drift af plejecentret
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10. der etableres en todelt organisation til håndtering udbud og kontrolbud
11. fremsendte høringssvar tages til efterretning
Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.
Beslutning i Ældreudvalget den 13-08-2013
A, F og O (4) stemte for, at opgive udbuddet af Birkhøj Plejecenter.
C (3) stemte for administrationens indstilling, og at overenskomsten jf. punkt 7 skal være gældende i kontraktperioden.
Bilag:
1 Åben Udbudspolitik af juni 2011, vedtaget af Byrådet d. 25.10.2011

2527191/11

2 Åben endelig udgave - Potentialeafklaring for Høje-Taastrup Kommune.pdf

120825/13

3 Åben Kommentarer til høringssvar

187760/13

4 Åben Medarbejdersidens samlede høringssvar ang. konkurrenceudsættelse af
Birkehøj i HTK - Medarbejdersidens samlede høringssvar HTK Birkehøj.pdf

184499/13

5 Åben Høringssvar fra SektorMED 31.7.2013

184147/13

6 Åben Seniorrådets Høringssvar vedr. Birkehøj

191944/13
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