LOS webinar fredag d. 26. marts 2021
v. Politisk strategisk chef Laust Westtoft og juridisk konsulent Majbritt Heegaard

KOMPENSATION FOR COVID-19
RELATEREDE UDGIFTER

Vi gør opmærksom på, at vi optager webinaret☺
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PROGRAM
• Indflyvning og LOS’ politisk
strategiske arbejde med
kompensation for covid-19
relaterede merudgifter
• Det juridiske grundlag for at
gå i dialog med kommunerne
om kompensation
• Dokumentation af
merudgifter – gode råd
• Erfaringsudveksling – også
undervejs
• Opsamling og tak for i dag

OVERBLIK OVER LOS’ POLITISK STRATEGISKE ARBEJDE
11/3 - 2020

Noter og registrer
alle merudgifter

12/3 - 2020

1. Dialogmøde
med Social- og
Undervisningsministeriet om
nødberedskab

Landsorganisationen
For sociale tilbud

13/3 - 2020

april - 2020

23/4 - 2020

FAQ på los.dk og 1.
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DET JURIDISKE GRUNDLAG
• Hvad siger Social- og ældreminister Astrid Kragh om emnet?
• Klar forventning om dialog ml kommunerne og private tilbud om kompensation
• Klar forventning om, at kommunerne finder et passende niveau for kompensation
• Hvad siger Social- og Ældreministeriet om rammerne (Orientering om kommunernes
mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19
udsendt 10. december 2020)?
• Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er regeringen og KL enige
om, at kommunerne kompenseres med i alt 2,6 mia. kr. til håndtering af
merudgifter relateret til COVID-19 i 2020. Der er i aftalen ikke fastsat krav om
størrelsen på kompensationen til de enkelte kommunale og private tilbud, da det
vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold.
• Der er hjemmel til at private tilbud kan modtage kompensation for covid-19
relaterede merudgifter i det omfang, at merudgifter ikke kan dækkes inden for
eksisterende budget
• Hvad siger KL om rammerne?
• Der er hjemmel til, at kommunerne udbetaler kompensation for covid-19
relaterede udgifter i form af ekstra personaleudgifter

DET JURIDISKE GRUNDLAG
• Social- og Indenrigsministerium den 10. december 2020 udsendte en
uddybende orienteringsskrivelse om kommunernes mulighed for at
yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19 til
blandt andet samtlige kommuner:
• yde et tilskud til det sociale tilbud efter § 14, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1017
af 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om
social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens
institutioner (finansieringsbekendtgørelsen),
• betale en forhøjet takst til det sociale tilbud (hævelse af takst – husk
godkendelse af nyt budget fra socialtilsynet), eller
• indgå forhandling med det sociale tilbud om ændret betaling
(genforhandling af kontrakt)

DET JURIDISKE GRUNDLAG
• Det er en forudsætning, at den private leverandør i relevant
omfang kan dokumentere, at merudgifterne er nødvendige for at
kunne levere den aftalte og tilpassede ydelse. Hvis sådan
dokumentation foreligger, kan kommunen kompensere
leverandøren både bagudrettet og fremadrettet.
• Ej mulighed for dobbeltkompensation fra flere kommuner for
samme udgift
• Der er ikke lagt op til 1:1-dækning af merudgifter – men hvad er
jeres erfaringer?

COVID-19 RELATATEREDE MERUDGIFTER – HVAD ER
OMFATTET?
• Hvilke merudgifter kan der fx ydes kompensation for?
• Indretning og udstyr
• Værnemidler fx mundbind, håndsprit, visir
• Personaleudgifter, fx vikarudgifter eller øget
personaleudgifter

DOKUMENTATION AF MERUDGIFTER – GODE RÅD TIL
KOMMUNIKATION MED KOMMUNERNE
• Præcis og faktabaseret dokumentation for merudgifter, fx i excel-ark og brug
evt. LOS’ standardskrivelse, som findes på LOS’ hjemmeside
• Væsentligt at holde merudgifterne op imod årets budget
• Opdatering af budget med covid-19 relaterede merudgifter – hvad betyder
det ift. taksten?
• Giver det anledning til en genforhandling af kontrakten med kommunen
og/eller ændret godkendelse af budget hos socialtilsynet?
• Beregningen af merudgifterne skal tage højde for, at eventuelle merudgifter
som udgangspunkt skal kompenseres via flere kommuner – besværligt, men
nødvendigt.
• Der findes ikke faste retningslinjer for dialogen med kommunerne hverken ift.
form eller karakteren af merudgifter – prøv det af☺

ERFARINGSUDVEKSLING
• HVAD OPLEVER I HOS
KOMMUNERNE LIGE NU?

• MODTAGER I KOMPENSATION
FRA KOMMUNERNE – OG FOR
HVAD?
• ER DER KOMMUNER, SOM HELT
AFVISER AT YDE KOMPENSATION
OG MED HVILKEN
BEGRUNDELSE?

OPSAMLING
OG TAK FOR
NU

TAK FOR JERES DELTAGELSE OG
ERFARINGER

HVAD GØR LOS HERFRA?

