
4 Onsdag 13. september 2017

Regeringen har for nylig lanceret et udspil, der har som 
formål at sikre fair og lige konkurrence, når det offentlige 

udøver erhvervsvirksomhed. Og det er tiltrængt. 
I maj 2016 anbefalede Konkurrencerådet således at præ-

cisere reglerne for, hvornår det offent-
lige må udøve erhvervsvirksomhed, 
ligesom politikerne blev tilrådet at 
styrke erhvervslivets klageadgang og 
sikre konkurrenceneutral prissætning 
af det offentliges erhvervsaktiviteter. 

Anbefalingerne skal ses i lyset af, at 
det offentliges erhvervsaktiviteter er 
steget med hele 20 pct. på kun tre år 
og ofte bliver udøvet på konkurrence-
forvridende vilkår. I forhold til private 
virksomheder er offentlige således ofte 

begunstiget med lempeligere skatteregler, har bedre adgang 
til fordelagtige finansieringsvilkår og kan til tider lukrere på 
krydssubsidiering fra andre dele af den offentlige forvaltning, 
hvilket selvsagt forvrider konkurrencen.
Konsekvensen for de private virksomheder er, at de må redu-

cere deres produktion eller – i værste fald – dreje nøglen om. 
Det var, hvad der skete for spilfirmaet Djeeo, som leverede 
undervisningsspil til folkeskoler, men som blev udkonkurreret 
af en offentlig virksomhed, der begyndte at udbyde et stort set 
identisk produkt. Djeeo er i dag gået konkurs.

Samfundsøkonomisk har det offentliges konkurrenceforvri-
dende adfærd store konsekvenser, og derfor er det positivt, at 
regeringen nu følger op på Konkurrencerådets anbefalinger og 
med sit udspil ønsker at: Præcisere reglerne, styrke håndhæ-
velsen og sikre de berørte virksomheder en bedre klageadgang. 

Mange virksomheder afstår således fra at klage, fordi det 
enten er for dyrt, sagsbehandlingstiden er for lang, eller fordi 

man ikke vil risikere at skabe sig et dårligt renommé blandt 
de offentlige institutioner, som man lever af at levere til. Og 
man forstår dem. I én sag har sagsbehandlingen indtil videre 
foregået i mere end tre år, og under klagens behandling har 
det offentlige fortsat sine konkurrenceforvridende erhvervs-
aktiviteter, mens de private leverandører har kunnet se såvel 
markedsandele som fremtidigt forretningsgrundlag forsvinde. 

Det er ikke godt nok. Regeringen har med sit udspil om fair 
og lige konkurrence sat et vigtigt skib i søen, men som bekendt 
gemmer djævlen sig ofte i detaljen. 

Dét er også tilfældet her, hvor de kommende politiske for-
handlinger vil vise, om der er vilje og kræfter nok til at få 
skibet helt i land. 

Fra et konkurrencemæssigt, samfundsøkonomisk og rets-
sikkerhedsmæssigt perspektiv bør man f.eks., samtidig med 
etableringen af et nyt klageorgan, give klagerne opsættende 
virkning. For ærlig talt: Hvad nytter det at klage, hvis det of-
fentlige kan fortsætte sine konkurrenceforvridende erhvervs-
aktiviteter, og man selv mister markedsandele, måske endda 
går konkurs, mens klagen behandles? Det indlysende svar er: 
Ikke en pind!

Klagenævn skal stoppe selvjustitsen
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Dan Jørgensen, mF (s), sagt til politiken 12. september 2017

“Christian Jensen ønsker tæt samarbejde mellem 
R og S(...) Det ønsker vi også. Men vi laver ikke 
politik med de radikale for enhver pris”
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Regeringens konkursudspil får et 4-tal 

“Min mor ligger i sengen hele da-
gen, trods det at hun sagtens kan 
gå og altid har elsket at bevæge 
sig. Personalet siger, at de ikke vil 
presse hende til at stå op, men i 
stedet forberede hende på at 
blive permanent sengeliggende! 
Min mor er kun 72 år og fejler 
intet fysisk. ”

Sådan nogle symptomer på 
stilstand i plejesektoren ligger i 
min indbakke til morgenkaffen. 

De tager alle afsæt i ældreple-
jen, som åbenbart er en branche, 
hvor man er blevet helt ligeglad 
med sin kerneydelse. 

Ligeglad med at finjustere og 
opkvalificere. Endda selvom det 
kræver bittesmå indsatser. 

Det er en ringe trøst, at man 
bare kan vælge en anden vare 
på hylden, hvis man modtager 
utilstrækkelig hjemmepleje. 

Både fordi man ikke altid ved, 
man kan det. Men samtidig for-
di den anden vare ofte er ligeså 
elendig. Og så er der jo også lige 
det, at det ikke helt er en vare, 
når det kommer til stykket, men 
mere en ret til opretholdelse af 
eget liv. Gør man brug af denne 
ret, må man antage, at man også 
har ret til, at den opfyldes på en 
værdig og professionel måde.

Flere udbud gavner alle
For at det skal lykkes, har vi en 
plejesektor, hvor offentlige og 
private leverandører kan ud-
byde hjemmepleje. Ud over at 
give den enkelte mulighed for 
selv at tage stilling til, hvem 
der skal komme i ens hjem, er 
en af de gode idéer bag et bre-
dere sortiment af hjemmepleje 
at undgå for stor ensformighed 
i ældreplejen. 

Samtidigt øges leverandører-
nes motivation for at opgradere 
kvaliteten af plejen, og dermed 
får vi i sidste ende en bedre æl-
drevelfærd. Altså, modsætnin-
gen til stilstand. Men det er ikke 
sådan, verden ser ud. 

Sådan lidt hovsa, 15 år efter 
reglerne om frit valg trådte i 
kraft, har regeringen i kølvandet 
på de mange konkurser i hjem-

meplejen bl.a. opdaget, at de 
private leverandører ikke har de 
samme vilkår som de offentlige. 

Derfor er regeringen bedre 
sent end aldrig kommet med et 
udspil, der bl.a. skal gøre konkur-
rencen fair. Sådan vælger jeg at 
tolke udspillet, der har til formål 
at “forebygge konkurser i hjem-
meplejen”. 

Sigtet må også være, at bor-
gerne skal kunne vente sig en 
mere engageret hjælp end i før-
nævnte, langt fra enkeltstående 
eksempel. Intentionen er god, 
men jeg synes ikke, den store 
karakterskala kan komme i brug. 

næsten alle regeringens ind-
satsområder handler enten om 
at give myndighederne carte 
blanche til at kontrollere virk-
somhederne, eller også taler de 
for en utryghedskultur, hvor man 
skal være særligt på vagt over for 
de private udbydere. 

en falsk tryghed
Der er gået storebror i den. Leve-
randørerne skal fremvise bank-
garantier og følges op på, “så 
kommunen hurtigt kan opfange 
faresignaler på, at en leverandør 
er i økonomiske vanskeligheder 
eller misligholder kontraktfor-
hold.” 

Der skal oprettes flere kom-
munale beredskab, underforstå-
et: Vi kan jo ikke regne med, at 
de private leverandører kan klare 

opgaven, underforstået: Det kan 
de nok ikke. 

Måske er et kommunalt be-
redskab en tryghed for bor-
gerne, men det er en falsk og 
tilmed overflødig tryghed, hvis 
man bare sørger for nogle vilkår 
hos de private leverandører, der 
samlet set og helt naturligt ville 
udgøre et beredskab. 

Går den ene ned, overtager 
den anden, osv.. 

Inspireret af regeringens 
kontrollerende udspil kunne 
det være interessant at vide, om 
der også kommer et udspil til, 
hvordan private leverandører 
opnår mandat til at føre justits 
på samme måde med den offent-
lige hjemmepleje? 

Regeringens udspil får et 4-tal 
for at have opfyldt to mål. 

Det første er, at borgerne trods 
lidt forsinkelse på 15 år kan for-
vente at blive oplyst mere om 
deres ret til at vælge frit. 

Det andet, som er guldkornet, 
der hiver udspillet op på et 4-tal, 
er, at kommunerne skal forpligte 
sig til at sikre, at de private leve-
randørers afregningspriser stem-
mer overens med kommunens 
aktuelle udgifter. 

Behov for selvransagelse
Hvis denne selvransagelse i 
kommunernes udgiftsniveau 
gennemføres i praksis, er der en 
ting, som bliver spændende at se. 

Om kommunerne kan blive 
nødt til at revidere udbuddene, 
så de private leverandører får en 
reel chance for at levere værdig 
og professionel hjemmepleje. 

Hvis vi skal undgå to uadskil-
lelige hændelser, konkurser og 
ligegyldighed over for borgerne, 
kan vi også satse mere på, at le-
verandørerne afregnes efter den 
kvalitet, de leverer, og gerne uden 
myndighedernes overvågning. 

Man kunne f.eks. afprøve den 
model at lade de personer, som 
modtager ydelsen, bedømme, om 
firmaet leverer tilfredsstillende. 

Så kan det ligefrem være, man 
kan regne med, at ens fysisk vel-
bevarede mor ikke bliver erklæ-
ret permanent sengeliggende.

KroniK

Endelig er regerin-
gen kommet med et 
udspil, der bl.a. skal 
gøre konkurrencen 
i hjemmehjælpen 
fair. Men der er sta-
dig store mangler 
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Fra et konkurrencemæssigt,  
samfundsøkonomiske og retssikker-

hedsmæssigt perspektiv bør man f.eks. 
give klagerne opsættende virkning

Man kunne  
f.eks.afprøve  
den model at  

lade de personer,  
som modtager  

ydelsen, bedømme, 
om firmaet  

leverer  
tilfredsstillende 

“Rimelig heftig retorik. Jeg er mest nysgerrig 
på hvordan samme regering vil skabe plads 
til sektorkrydsende innovation?”

@eik1923 - eik møller, kommunaldirektør, ballerup, om offentligt opgavetyveri
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