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Afdække mulighed for et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot
Sagsnr.:
J.nr.:

21/1914
00.30.12

RESUMÉ:
Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Dragør Kommune om at drive hjælpemiddeldepot
pr. 31. december 2021. Etablering af et nyt hjælpemiddeldepot kører i to spor. Det en er en
igangsat budgetanalyse med henblik på at afdække muligheden for at hjemtage
hjælpemiddeldepotet. Det andet er at etablere et §60-fællesskab med en række andre
kommuner, som også har fået opsagt deres kontrakt. Udvalget skal træffe beslutning om, at
administrationen bemyndiges til at afsøge muligheden for at etablere et § 60-fællesskab.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå
i dialog med de øvrige kommuner om muligheden for at etablere et § 60-fællesskab, som skal
drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.
BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021
Anbefales overfor ØU/KB.
Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

Fraværende:
Anne Funk (O)
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021
Anbefales over for KB.
BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2021
Anbefaling fra ØU:
Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Fraværende:
Ole Hansen (A)
SAGSFREMSTILLING:
I maj 2019 indgik Dragør Kommune en kontrakt med den private leverandør Zealand Care om
drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Kontraktens løbetid er fra 1. juni 2019 til 31.
december 2021 med mulighed for forlængelse på 2*12 måneder. I marts 2021 opsagde
Zealand Care kontrakten med Dragør Kommune med virkning fra 31. december 2021.
Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske
marked for drift af hjælpemiddeldepot.
Zealand Care har i efteråret 2020 samlet sin depotdrift i Greve Kommune i lokaler beliggende
Greve Main 3. Lokalerne er nyistandsatte og omfatter alle de faciliteter, der er nødvendige for
at drive et depot. Der er indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt på lokalerne.

Kommunalbestyrelsen 24-06-2021 19:00

Fra lokalerne driver Zealand Care depot for 9 kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov,
Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød.
Depotdrift omfatter aflevering hos og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og
vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og
røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen.
Markedssituationen
På Sjælland er der ingen alternative private leverandører til Zealand Care, som byder ind på
opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Falck har tidligere været på det
sjællandske marked, men har valgt at koncentrere sine aktiviteter i Jylland.
I enkelte kommuner er der indgået aftale med brandvæsenet om at drive depot. F.eks. er
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal gået sammen om et fælles hjælpemiddeldepot, der
drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen driver ligeledes
hjælpemiddelcentral for kommunerne Fredensborg og Helsingør.
De seneste år har nogle kommuner taget opgaven hjem og etableret eget kommunalt drevet
hjælpemiddeldepot. Denne mulighed undersøger Dragør Kommune aktuelt i forbindelse med
budgetanalysen om mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet.
Et § 60-fælleskab
Et § 60-fællesskab er en art ”specialkommune”, der – i modsætning til almindelige
kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til
fællesskabet. Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver
deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med
samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til ”det kommunale fællesskab”.
Et § 60-fællesskab:
Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter
straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som
kommuner.
Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil
hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
Oprettes med minimum to ejere.
En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for
ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet.
Fredag den 16. april 2021 blev der afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som i
dag får varetaget depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve (minus Nyborg).
Endvidere deltog kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Formålet var at
undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og er gået
tilbage i egen organisation for at afklare den politiske opbakning.
Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil
overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med
hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at
se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere
præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.
Tidsplan
De interesserede kommuner skal inden udgangen af juni måned have en afklaring af den
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politiske opbakning i kommunen til at indgå i en dialog om en mulig etablering af et §60fælleskab.
Herefter inddrages ekstern juridisk bistand og igangsættes drøftelse med Zealand Care om,
hvilke rammer en eventuel overdragelse skal foregå under (økonomi, medfølgende faciliteter,
medarbejdere mm.). Og der startes proces med at udarbejde de dokumenter, som ligger til
grund for etablering af et § 60-fællesskab – samarbejdsaftale, ejerstrategi, forretningsorden
og vedtægter.
Udvalget vil blive forelagt en sag til endelig beslutning, når dette arbejde et gennemført.
LOVE/REGLER:
Serviceloven.
Kommunestyrelsesloven § 60.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Dragør Kommune betaler årligt Zealand Care cirka 1,8 mio. kr. for at drive depotet. Hertil
kommer en udgift på cirka 0,5 mio. kr. til løbende indkøb af nye hjælpemidler til depotet. Det
giver en samlet årlig udgift til depotet på cirka 2,3 mio. kr.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.
Økonomiudvalget den 9. juni 2021.
Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.
BILAG:

