
Bilag 2: Oversigt over kommunale hegnspæle i 
velfærdsaftale på ældreområdet i Middelfart Kommune

Indledning
Regeringen og Middelfart Kommune er enige om, at udgangspunktet for velfærdsaf-

talen er mest mulig frihed til ældreområdet. Med det udgangspunkt forpligter Middel-

fart Kommune sig således parallelt med den statslige frisættelse, jf. lov om velfærdsaftaler 

på ældreområdet, til at frisætte ledere og medarbejdere mest mulig fra kommunal re-

gulering med henblik på at styrke kvaliteten i den velfærd, borgerne modtager.

I det nedenstående gennemgås de få kommunale hegnspæle, dvs. kommunale 

regler, retningslinjer m.v., som Middelfart Kommune ønsker at fastholde som led i 

indgåelse af en velfærdsaftale med regeringen på ældreområdet. Derudover gives 

eksempler på nogle væsentlige områder, som Middelfart Kommune frisætter lede-

re og medarbejdere fra.

1. Kommunale hegnspæle for velfærdsaftaler på ældreområdet

Kommunal hegnpæl Beskrivelse

Borgerens frie valg Regler og praksis der er knyttet til borge-

rens frie valg

Arbejdsmiljølovgivning Regler og praksis knyttet til Arbejdsmiljø-

lovgivning

MED-aftale Eksisterende aftaler bibeholdes

Økonomiske styringsprincipper Grundlæggende økonomiske styringsprin-

cipper bibeholdes

Aldersgrænse 67 år og ældre Velfærdsaftalen gælder i Middelfart 

Kommune for borgere på 67 år eller æl-

dre. Dog er også yngre borgere inkluderet, 

såfremt de er bosat på ét af de kommuna-

le plejehjem.

2. Kommunale frihedsgrader for velfærdsaftaler på ældreområdet
Med de få, centrale hegnspæle, jf. ovenfor, vil ældreområdet i Middelfart Kom-
mune eksempelvis blive sat fri fra gældende, politisk vedtagne kvalitetsstandarder,
egne regler og praksis. Denne fritagelse vil ske i takt med at forskellige indsatser
samt prøvehandlinger udrulles.

Eksempler på fritagelser vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune:
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• Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

• Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering

• Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

• Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning på hold

• Kvalitetsstandard for genoptræning
 

Dermed får kommunens ældreområde i forsøgsperioden betydelige frihedsgrader 
fra en række kommunale regler, retningslinjer m.v., som de ikke har i dag.

 

Borgere i Middelfart Kommune vil til enhver tid kunne henvende sig til kommu-

nen med henblik på at få oplyst den gældende kommunale regulering på ældreom-

rådet.

Med henblik på at sikre borgerne adgang til oplysninger om hvilken statslig regule-

ring, der gælder i kommunen, skal Middelfart Kommune offentliggøre en oversigt 

på kommunens hjemmeside og i en ikke-digital form i overensstemmelse med Lov 

om velfærdsaftaler på ældreområdet.
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