
Høringssvar : 
Vedrørende beslutning om udbud eller hjemtagelse af driften af 
Kastaniely Plejecenter. 
 
  
 
 
Ældrerådet i Holbæk Kommune er blevet anmodet om at afgive et 
høringssvar i forbindelse med en beslutning om udbud eller 
hjemtagelse af driften af Kastaniely Plejecenter. 
 
Enighed om: 
Der er i Ældrerådet  enighed om: 
1.  At der ikke ved et udbud eller en hjemtagelse af driften af 

Kastaniely må ske en forringelse af de ældres rettigheder i 
forhold til bl.a. Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder, men 
også uden en forringelse af kerneopgaven i øvrigt. 

2.  At medarbejdernes skal virksomhedsoverdrages uden ændring 
af  medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsbetingelser. 

3. At omkostninger i forbindelse med udbud og hjemtagelse af 
driften  ikke må belaste Kastanielys drift, beboere og 
medarbejdere, idet det forventes at være en fælles kommunal 
udgift. 

4. At det er vigtigt, at dem,  der bor på plejecentret,  har det godt. 
5.  At der ikke er nogen afgørende prisforskel mellem udbud eller 

hjemtagelse af Kastaniely, hvilket betyder, at den endelige 
afgørelse i hovedsagen vil være et politisk anliggende. 

 
Forskellige vurderinger: 
 
Normalt afgiver ældrerådet ikke høringssvar omkring udbud, idet vi 
betragter det som et politisk forhold. 
Samtidig søger Ældrerådet altid at afgive høringssvar, hvor der er 
fuld konsensus  og enighed. 
 
Undtagelsesvis skal ældrerådet på given foranledning afgive et 
høringssvar om udbud eller hjemtagelse af driften af Kastaniely, selv 
om ældrerådet - men med forskellige begrundelser - er delt i 
holdningen til udbud eller hjemtagelse. 
Vi er derfor glade for, at der i det materiale, vi afgiver høringssvar på, 
ikke foreligger en hovedindstilling eller anføres en alternativ 
indstilling. 



 
Et flertal af ældrerådet tilkendegiver, at driften af Kastaniely skal 
hjemtages, idet flertallet bl.a. fremholder: 
 
Borgerperspektiv 
At borgeren ved hjemtagelse  
a.  vil  kunne få en større synlighed og forståelse for plejens 

indhold og ydelser på Holbæk Kommunes plejecentre og 
samtidig modvirke  eventuelle misforståelser og  forvirring 
omkring plejens indhold.  

b.   kan opnå en  tydelig og klar information om betingelser for 
ophold på kommunens plejecentreplejecentre, så det sikres, at 
der ikke opstår bristede forventninger til plejen og dens 
indhold 

c.  opnår en ensartethed i plejen i Holbæk Kommune. 
 
Medarbejderperspektiv. 
At den enkelte medarbejder ved en hjemtagelse  
a.   får mulighed for at udvikle og fastholde en faglighed og viden i 

en større kommunal enhed 
b.  har en sikkerhed for hvem fremtidens arbejdsgiver er, idet der 

ikke,  hvis et udbud bliver valgt, vil være nogen garanti for, 
hvem der vinder udbuddet. 

 
Administrativt perspektiv. 
a. At der fastholdes og tilføres en faglig viden og kompetence på 

det plejemæssige område i Holbæk Kommune 
b.  At der ikke skal lægges stor energi og tid ved et ekstra 

økonomisk belastende samarbejdstræk med et udbudt 
plejecenter, herunder ekstra kontrol og administrative 
procedurer. 

c. At der vil være en ikke uvæsentlig økonomi ved et udbud nu  og 
ved et senere udbud efter udbudsperiodens ophør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Et mindretal af ældrerådet tilkendegiver, at der skal foretages et nyt 
udbud af driften af Kastaniely., idet mindretallet  bl.a. fremholder: 
  
Borgerperspektiv 
At borgeren ved udbud  
a.  har flere valgmuligheder i forhold til at vælge offentlig eller 

privat plejehjem 
b.  at plejehjemmet har større råderum for  selv at bestemme 

hvordan tingene bedst tilrettelægges 
c. har mulighed for at tilkøbe ydelser, som så kan leveres af kendt 

personale. 
 
Medarbejderperspektiv 
At den enkelte medarbejder ved udbud 
a.  har større mulighed for at vælge mellem privat og offentlig 

ansættelse blandt kommunens plejehjem 
b.  vil indgå i  større “konkurrence” om de gode medarbejdere, 

som kan gavne arbejdsmiljø 
 

Administrativt perspektivet. 
Mindretallet finder, 
a..  at udsagnet om at ”kommunens visitation typisk vil bruge mere 

tid” meget vel kan være rigtig positivt,  idet man kan tolke, at 
visitationens øgede tidsforbrug bevirker, at personalet opnår 
bedre  information om den enkelte borger.  

 
 
Opsummerende  indstiller et flertal af Ældrerådet i Holbæk 
Kommune, at driften af plejecentret Kastaniely hjemtages og 
ikke sendes i udbud. 
 
På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen-Kristian Eriksen 
formand 


