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Referat fra 17,4-udvalgsmøde Buurtzorg pilotpro-
jektet 13-09-2021 
 
Deltagere politisk: Ib Lauritsen, Heinrich Rune, Henrik Kraglund, Frank Heidemann, Bo Sand, 

Henrik Engedahl.  

Deltagere administrativt: Flemming Storgaard, Karen Heebøll, Dorthe Jepsen (afbud), Kenneth 

Jensen, Lisa Gramkow Østergaard deltog som referent.  

 
1. Velkomst og indledende ord ved borgmesteren.  

 
2. Konsekvenserne af konkursen hos Lokalpleje Danmark herunder: 

o Økonomien ifm. konkursen: Der skal så vidt muligt udarbejdes en opgørelse 
over Ikast-Brandes eventuelle tab på konkursen.  

o Seneste afregning til LPDK: Afregningen blev gennemgået. Ift. fritvalgsområdet 
bemærkes det, at Ikast-Brande Kommune kun i meget lille omfang har købt ydel-
ser til den laveste pris.  
Forskellige risici ved konkursen og afregningerne blev drøftet. Det er administratio-
nens fulde overbevisning, at Ikast-Brande Kommune har betalt det, vi skulle for 
Lokal Pleje Danmarks ydelser. Dette kan dokumenteres ved revisorpåtegnet (BDO) 
timepris for sygeplejeydelser samt beregninger på fritvalgsområdet jf. aftalt KL-
model.  
Bilag: Plancher til 17-4-udvalgsmøde 13-09-2021 - afregninger m LPDK 

o Konkursen i øvrigt: Ikast-Brandes ansatte trækker nu et hårdt læs. Der priorite-
res fortsat efter de borgere, der har størst plejebehov.  

o Læring: Vi har været dagsordenssættende og kan lære meget af projektet jf. også 
VIVE’s rapport. Der skal blandt andet være stor opmærksomhed på at fastholde de 
nuværende personaler og på de forskellige typer af faggrupper.  

o 17,4-udvalgets fremtid: Udvalget fortsætter pga. opgaven med at følge op på 
økonomien – herunder afventes boets opgørelse samt Ikast-Brande Kommunes 
eventuelle ekstra udgifter som følge af konkursen. 

3. Evaluering af Buurtzorg pilotprojektet 
Bilag: Sagsfremstilling 17,4-udvalget 1309-2021 – Evaluering af Buurtzorg pilotprojektet 
Bilag: Evaluering af Buurtzorg pilotprojektet i Ikast-Brande – rapport 

o Taget til efterretning.  

o Det konstateres, at midtvejsevalueringen også blev en slutevaluering.  

o Det konstateres, at de 7,6 mio. kommunen har modtaget fra Sundhedsstyrelsen 
går til Erantis-projektet, men heraf betaler en del af disse midler for midtvejsevalu-
eringen.  

4. Temamøde  
Bilag: Dagsorden temamøde – indblik i Visitation og myndighed samt udførerdel 
Udgået. 
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5. Eventuelt  
Intet at bemærke.  


