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2023-2026

Prioriteringsforslag

Nr. ÆSU16

Overskrift

Indførsel af brugerbetaling for indkøbsordningen

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

1.700

1.700

1.700

1.700

Budgetændring – drift
Merindtægt
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-355

-355

-355

-355

-355

-355

-355

-355

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet i stedet for at gå i
butik. Forslaget er derfor, at borgere, der visiteres til indkøbsordningen, fremover betaler 15
kr. pr. levering af varer fra ordningen, så ordningen i højere grad svarer til den udgift, øvrige
borgere har ved at ”handle ind med levering”. Det skønnes at ca. 10 pct. af brugerne vil
fravælge ordningen, hvis der indføres egenbetaling for levering.
2. Status
Borgere, der har behov for hjælp til indkøb efter servicelovens § 83 visiteres til en
indkøbsordning. I dag er der omkring 240 borgere tilknyttet ordningen og Høje-Taastrup
Kommunes udgifter udgør 1,7 mio. kr.
Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet og bestille varerne fra
forskellige udbydere i stedet for at gå i butik. På den baggrund foreslås det, at der indføres en
egenbetaling for levering af varer for borgere, der er visiteret til indkøbsordning.
Egenbetalingen skal så vidt muligt svarer til den udgift, øvrige borgere har ved at ”handle ind
med levering”.
Prisen kan fx fastsættes til 15 kr. pr. levering, da borgerne ikke er forpligtet til at købe ind for
et minimumsbeløb. Kommunen vil stadig dække udgifter til, at leverandørerne af
indkøbsordningerne ringer til borgere, der er visiteret til ordningen.
Kommunerne har forskellig praksis på området, men fx Hillerød Kommune har siden 2019
indført opkrævet en egenbetaling for indkøbsordningen på 15 kr. pr. levering.
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3. Ændringsforslag
Borgerne der er omfattet af indkøbsordningen opkræves med virkning fra 1. januar 2023 en
egenbetaling pr. levering på 15 kr.
4. Konsekvens
Det skønnes at ca. 10 pct. af de brugere, der er visiteret til indkøbsordningen, fravælger
ordningen når der indføres egenbetaling for levering.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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