
Endelig velfærdsaftale på ældreområdet mellem regeringen cg 
Middelfart Kommune 

Mere plads til nærhed i velfærden 
Deter borgernes mode med fagligt kompetente og omsorgsfulde medarbejdere, der 
gor den afgorende forskel i og for v-ores velfrerdssamfund. Der sknl sikres mere 
plads til alt det, man ikke kan sætte pä formel, og som handler om omsorg, næn-ær 
og relationer i modet med borgerne. 

Coronakrisen har vist, at nye ideer og mader at lose velfaerdsudfordringer pä spirer 
frem, när vi viser vores medarbejdere og ledere i den offentlige sektor tillid og giver 
plads til faglighed. 

Regeringen og Mliddelfart Kommune er enige om, at der er brug for i hojere grad 
at udnytte det store potentiale, som findes i den offentlige sektor. Dygtige medar-
bejdere skal have bedre rmnmer for gennem nærhed og omsorg at skabe velfærd 
for vores born og reldre. Der er brug for mere frihed, tillid og sund fornuft og 
storre arbejdsro og plads til at lave lokale losninger tret pä borgeren. Hvor det faag-
lige skon vejer tungere end procesregler. Det skal lofte kvaliteten af velfä:rden og 
de resultater, borgerne oplever, när de er i kontakt med den offentlige sektor. 

Med det formäl er parterne enige om at indgä en velfaerdsaftale pä reldreomrädet, 
if. boks 1. 

Boks   

Fakta om velfærdsaftaler 

En velfam:lsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vei UI at udvikle velfmrden og skabe st1rre handlerum for offenHigt 

ansatte Velfmrdsaftaler bygger pa en tto pa at vi tar velferd al h•jere kvalitet med lokale lesninger tmt pa bor

geme Vi skal Ira politisk niwau bruge krm!leme pi at smtta mal og nttning for veffmrden Og derfnl overtade opga

ven til  de dygtige olfenUige medarbejdent og ledel!I ti at skabe tydelege resultater i den velflltrd, borgeme modtager 

Der indgas velfmrdsaftaler med syv kommuner 

Heisinger og Rebik! Kommune pa dagtilbudsomnidet 

Holbek og Esbjetg Kommune pi folkeskaleomn\c:tet 

Vi� Middelfart og Middelfart Kommune pi lllklreomridet 

Med velfmrdsaftaleme igangs111t1es ambrti1111 forseg med at sette medarbejdeAI og ledere fri fra bureaukrati og 

un11dig regulering pa vigtige velf111rdsomrid11r I de 111spektive kommuner 

Initiative! ti111ttel111gg111 som en forHgsordning, der I en tre-ilrig penode undtager institutloner og tilbud i de 111spek. 

live kommuner for al unedvendig statsllg og kommunal regu'•ring pi hhv dagti.buds-. folkeskole og aeldreomnidel 

Erfaringerne herfra v� efterfelgende kunne insp re re  til at folbedre velferden pa tv111rs al hele Danmarll 

Parterne er i den forbindelse enige om at sikre mest mulig frihed til ledere og 
medarbejdere med henblik pä at skabe bedre velfærd for borgerne pä reldreomrä-



dct. Ambitioncn er, at erfaringcrne med velfrerdsaftaler kan anvendes som inspira
tion i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens Yelf

.
1!rdssamfund pa :ddre

omradet. 

Partcrne er dcrtil cnige om, at der i storst muligt omf indg.\s flerarige budgetter 
med de instirutioncr og tilbud, der fritages for st.' og kommunal regulcring. 
Endvidcre at der gcnnemforcs forsog med lokal ge\ saledes at de om

f inscitutioner og tilbud far mulighed for at beholde dele af eventucllc effek
tiviserede gevinster med henblik pa at skabe mere stabile rammcvilk. og give 
bedre mulighed for langsigtet planhcgning. 
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Frisrettelse fra statslige regler 
Partcrne er enige om, at en af foruds:ctningcrne for at kunne sikre mest mulig fri

hed til medarbejdcre og ledcrc er en omf fris:cttelse fra statslig regulering 
pa :ddreomddct. 

attende 

Regeringen og R..1.dikalc Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie 
Gronne og Alternati\ indgik i december 2020 Aftale on1 11e!f(f'rdseftaler pa u/drronmi
det, hvor partierne ble\' enige om at frisr Middclf Kommune fra en tang 

r:ckke bestemmclser i scrviceloven og friplejcboligloven med hcnblik pa at sikrc 
ledere og medarbejdere mest mulig frihed til at oge halitetcn i kernevelfa pa 
:cldreomri

•et 
ette art 

:rdcn 
idet. 

Det er i den forbindclse vigtigt, at dcr er en abenhed i, hvad der sker af tiltag pa 
:cldreomriidct i l'vliddclf Kommune, og at der sker inddragclse lokalt af de :cl· 
dre, deres parorende, medarbejdernc og :ddrcradcne. Parterne er saledes cnige 
om, at de lokale reldrerad fortsat inddrages og tages med pa rad i forhold til de til
tag, der gores i Middelf Kommunc, sa :cldreddene ogsa i regi af velfrerdsafta
lerne kan bidrage til at sikre den bedst mulige reldrepleje. 

art 

art 

I Aft ale om 11e!f(f'rdsaftaler pii '1'1drronmidet a f 17. december 2020 mellem regeringen og 
Radikale Venstre, Socialiscisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Gronne og Alternati

vet beskrives bl.a., hvilken lovgivning, de deltagende kommuner pa reldrcomradet 
frisa:ttes fra, samt de fa statslige bestemmclser, der f bilag 1. astholdes,jf. 

I den forbindclse bcma:rkes det, at partierne bag Aftale on1 ve!furdseftaler pa '1'/dreom· 
radel har lagt til grund, at kommuncrnc vii udnyttc friheden til at prioritere og 

styrkc b i velfa:rden til gavn for kommunernes :cldre og deres parorende. .-valiteten 

Som opfolgning pa Aftale om 11e!ft1'rdseftaler pa uldrromradet vedtog Folketinget den 6. 
maj 2021 Lo11om11e!ft1'rdseftaler pii uldreonmidet, hvormed den politiske aftale og de 
frihedsgrader, der indg.\r hcri, blev omsat til lovgivning. 
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Frisrettelse fra kommunale regler m.v. 
Parterne er enige om, at det ligeledes er en vigtig forudsa!tning for at kunne sikre 
frihed ti1 medarbejderc og ledere, at disse ogsa fritagcs fra mest mulig af den cksi
sterendc kommunalc regulcring pa ::ddreomradct. Dcrfor er der erughed om, at 
M.tddclfart Kommunc frisretter fra en ra!kkc kommunale reglcr, rctningslinjer, pro· 
jektcr, mrusretninger m.v., som er uddybet i bilag 2. 

Kommunalbestyrelsen vil fortsat have ansvaret for at tilbyde borgcrne den hj:dp 
og plejc, som borgercn har bchm· for i forhold til borgercns nedsatte fysiskc eller 
psykiske funktionsevnc cller srerlige socialc problemcr, jf. scn·icelovcns §§ 1 og 
88. 

Varighed og off entliggorelse 
Lo11 ont ve!f(}'rdsaflaler pa d'!dnontrddel tr:ldte i kraft d. 15. maj 2021 og lober frem til d. 
30. september 2024.

Med henblik pa at sikre borgerne adgang til oplysninger om, hvilke regler der grel
dcr i kommunen, skal Middclfart Kommune offentliggorc en oversigt pa korrunu
nens hjcmmcsidc og i en ikke-digital form i overensstemmelse med Lov om 11e!f(}'rds· 
aflaler pa d'ldreon1rJde1. 

Opfolgning og evaluering 
Parterne er enige om, at dee er afgorcndc, at dcr sikres en lobendc opfolgning og 
evalucring, der tilvejebringcr brugbar video om erfaringer og rcsultater af frisrettel
scn af medarbcjderc og ledere i regi af velf::crdsaftalcrne og \•il salcdcs bidrage her

til. 

Der gennemfores en delevaluering i efteraret 2022 samt en slutevaluering efter 
endt forsogspcriode. Evalueringen gennemforcs af VIVE - Oct Nationalc Forsk
ningsccntcr for Velfrerd. 

Hcrtil deltager Middelfart Kommune i netvrerk med de ovrige vclf:crdsaftalekom
muner, Social· og .tEldrcministcciet og Finansministerict med hcnblik pa at sparrc 
og udvekslc video og crfacingcr med gcnnemforslen af vclf:crdsaftaler. 

l\liddelfart, 27. septcmber 2021 

enscn, borgmcster i l\liddelfart Kommune 
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Astrid Krag, social- og ældreminister 


	Endelig velfærdsaftale på ældreområdet mellem regeringen og Middelfart Kommune
	Mere plads til nærhed i velfærden
	Frisættelse fra statslige regler
	Frisættelse fra kommunale regler m.v.
	Varighed og offentliggørelse
	Opfølgning og evaluering




