Kompensation for Covid-19 udgifter til private tilbud
De private tilbud:
KL har den 25. september 2020 udsendt et borgmesterbrev, hvor det fremgår, at kompensationen vedrørende covid19, som fremgik af økonomiaftalen for 2021, skal dække merudgifter både i kommunale og private tilbud.
KL har ikke en udtømmende liste over, hvilke private tilbud, der er omfattet af kompensationen, men beskriver, at de
relevante private tilbud dækker ydelser, som kommunerne ellers selv var nødsaget til at levere. Af økonomiaftalen
fremgår det bl.a., at kompensationen skal dække merudgifter i kommunale og private tilbud og skal svare til
merudgiftsniveauet i kommunens tilsvarende tilbud generelt.
Af borgmesterbrevet fremgår det, at kompensationen for udgifter til covid-19 til følgende private tilbud allerede er
eller bliver reguleret via bekendtgørelser og andre centrale udmeldinger:
1.
2.

Private friskoler og grundskoler – kompenseret direkte af staten
Private sociale botilbud (takstfinansieret institutioner under rammeaftalen) – De private tilbud kan anmode
om en ny takst, som skal godkendes af Socialtilsynet.

I tabellen nedenfor er oplistet de private tilbud, som ikke er reguleret centralt fra, og hvor kommunerne skal fastsætte
principper for en kompensation til de private tilbud.

Kompensationen er beregnet ud fra det konkrete antal boliger på det enkelte friplejehjem. Det er dog
fortsat uklart, hvordan friplejeboligerne skal kompenseres, da kommunerne afventer en særskilt vejledning
på området.
Type
Private leverandører af
madservice

Private leverandører af
personlig og praktisk hjælp

Leverandører af private tilbud i Viborg Kommune (i parentes det forventede
kompensationsbeløb)
Det Danske Madhus (87.000)

Kompensationen er et øjebliksbillede fra budgetopfølgningen 30. sept.
Den endelige kompensation kendes først, når regnskabet foreligger, og
vi kender det konkrete antal solgte portioner gennem den private
leverandør.
Clean Service 2.000)
EK Erhvervsservice (3.000)
Esters Rengøring (6.000)
HO Rengøring (2.000)
HN Rengøring (2.000)
Midtjysk Pleje (leverandør af både personlig og praktisk hjælp) (53.000)

Kompensationen indgår allerede i afregningen/taksten til de private
leverandører. Beløbene er et udtryk for et øjebliksbillede fra
budgetopfølgningen 30. sept. Den endelige kompensation kendes først,
når regnskabet foreligger, og vi kender det konkrete antal leverede
timer gennem den private leverandør.
Friplejeboliger

Friplejehjemmet Kjeldsgaarden (127.000)
Friplejehjemmet Nordstjernen (57.000)
Friplejehjemmet Klejtrup Kløverbakken (55.000)
Friplejehjemmet Klejtrup Blåbærhaven (58.000)
Frederiks Friplejehjem (55.000)
Løgstrup Friplejehjem start ca. 1/12-20 (ingen kompensation udregnet)

Type
Private dagtilbud

Leverandører af private tilbud i Viborg Kommune (i parentes det forventede
kompensationsbeløb)
Naturbørnehaven Løvspring (126.000)
Vores Børnehave Sahl (19.000)
Børnehuset Møgelkær (72.000)
Børnehuset i Bjerregrav (36.000)
Langsø Fribørnehave (29.000)
Nørreå Friskole & Børnehus (49.000)
Gudenådalens Fribørnehave (35.000)
Vejrumbro FRI (24.000)
Naturbørnehaven Solstrålen (30.000)
Tumlelunden – privat daginstitution (122.000)
Mammen Vuggestue og Børnehave (40.000)
Naturbørnehuset Knuden (14.000)
Tangelopperne (22.000)

Opmærksomhedspunkter:
De kommunale tilbud har i nogen udstrækning anvendt personale fra kommunens egen jobbank. Det betyder, at
udgiften til lønninger til personalet fra jobbanken ikke er udgiftsført på de kommunale tilbud, hvor opgaverne er løst
De private tilbud har haft mulighed for at søge lønkompensation
Viborg Kommune har haft forsyningspligten mht. værnemidler i det omfang, de private institutioner ikke selv har
muligheden for at skaffe disse.
Klejtrup Friplejehjem har – som det eneste private tilbud - i en periode omkostningsfrit modtaget værnemidler via
Viborg Kommune. Det er nu muligt selv at anskaffe værnemidler, hvilket betyder, at de private tilbud ikke længere
omkostningsfrit kan modtage værnemidler.
De kommunale institutioner modtager fortsat omkostningsfrit værnemidler.

