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Referat 17,4-udvalgsmøde den 5. august 2021 
EKSTRAORDINÆRT 

 

Deltagere politisk: Ib Lauritsen, Heinrich Rune, Henrik Kraglund, Frank Heidemann. Afbud: Bo 

Sand, Henrik Engedahl.  

Deltagere administrativt: Flemming Storgaard, Karen Heebøll, Dorthe Jepsen, Kenneth Jensen, 

Lisa Gramkow Østergaard deltog som referent.  

 

Referat:  

1. Velkomst og indledende orientering om situationen v. borgmesteren 

Formålet med mødet er, at alle i 17,4-udvalget har samme information.  

 

2. Regnskab fra Lokalpleje Danmark 

Det kan konstateres, at Lokalepleje Danmark kommer ud af regnskabet med et underskud 

på næsten 1,9 mio. kroner for 2020.  

 

3. Den afledte og efterfølgende kommunikation 

FS runddelte mailkorrespondance mellem Kommunaldirektør Flemming Storgaard og direk-

tør for Lokalpleje Danmark, Bjørn Kassøe Andersen, hvor der bl.a. spørges til de beregnede 

timepriser i kommunen.  

Ikast-Brande Kommune har fået genberegnet timeprisen ved revisionsfirmaet BDO med en 

meget høj grad af sikkerhed (BDO’s rapport om dette er vedlagt referatet fra 17,4-

udvalgsmødet den 1. februar 2021). Ikast-Brande Kommune genberegner hvert år timepri-

serne ud fra gældende krav.  

 

Bilag: Mailkorrespondancen vedlægges – kun til intern brug.  

 

4. Temamøde for politikere  

Der er forslag om et temamøde med det formål at give indblik i, hvordan fritvalgsområdet 

arbejder fra visiteret ydelse, til leveret ydelse frem til afregnet pris. KH gav en orientering 

om, hvad sådan et møde kan omhandle. Se mere på de vedlagte dias.  

17,4-udvalget er enige i, at der er brug for temamødet.  

 

Det bemærkes, at temamødet alene har til formål, at deltagerne får et fælles indblik og 

forståelse. Deltagerne vil være 17,4-udvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, men 

med en åben invitation til hele byrådet. Det aftales, at eventuelle politiske spørgsmål og 

drøftelser tages efter temamødet.  

 

Forslag fra 17,4-udvalgsmedlemmerne til yderligere indhold på temamødet:  
- Spændet for timepriserne i kommunerne – højest/lavest (benchmark). 
- Antallet af forbrugte timer gange med timepriserne – både for kommunen og for LPDK  

 

Bilag: Dias fra mødet udsendes sammen med referatet.  
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5. Eventuelt 

Der var en længere drøftelse af vilkårene og timepriserne for Lokalpleje Danmark. Artikel i 

Ikast Avis 28. juli 2021 om Lokalpleje Danmark blev nævnt i den forbindelse. Denne er 

rundsendt til 17,4-udvalget.  

 

 

 

 


