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1. Indledning 
Med Lov nr. 559 af 29. maj 2018 er der indført en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen 

skal udarbejde en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvorledes en konkurs hos en 

privat leverandør skal håndteres. Beredskabsplanen skal sikre, at kommunalbestyrelsen er 

forberedt, og at borgerne dermed berøres mindst muligt af en eventuel konkurs. 

Bestemmelsen gælder fra den 1. juli 2018, hvor loven trådte i kraft.  

 

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i det scenarie, hvor en konkursramt leverandør stopper 

driften med øjeblikkelig virkning eller med meget kort varsel, og ikke kan medvirke til at lette 

overgangen mellem leverandører. Planen gælder alle ydelser, som leveres af private 

leverandører af hjælp i henhold til Servicelovens §§ 83.stk 1, 83. stk. 2, og 83. stk. 3. Det vil 

sige personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og indkøbsordning.  

 

Beredskabsplanen opdateres, når der er behov for det, fx i forbindelse med at samarbejdet 

med en leverandør ophører, eller der indgås kontrakt med nye leverandører. Planen vil 

desuden blive ajourført én gang årligt. Væsentlige indholdsmæssige ændringer forelægges og 

godkendes af kommunalbestyrelsen 
 
Fokus er på det akutte og praksisnære beredskab, som sikrer at borgerne – på trods af at 

leverandøren lukker pludseligt – får den hjælp, de har behov for og er visiteret til. Samtidig er 

det vigtigt at sikre information til alle berørte borgere for at undgå utryghed. 

 

Der opereres i praksis med følgende typer hjemmehjælpsleverancer i Vesthimmerlands 

Kommune:  

 

 Levering af personlig pleje og praktisk hjælp 

 Levering af madservice.  

 Levering af indkøbsordning 

 

2. Risici og hændelser som planen skal tage højde for  
I Vesthimmerlands Kommune har borgerne, der er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig 

pleje mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. I 

Vesthimmerlands Kommune er der aktuelt indgået kontrakt med Servido. 

 

I november 2020 fik 368 borgere personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra Servido, og 716 

borgere fik personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra den kommunale hjemmepleje.  

 

Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice, modtager mad fra hhv. Sønderup 

Landkøkken og Det Danske Madhus. I november 2020 var i alt 129 borgere visiteret til 

madservice i Vesthimmerlands Kommune - heraf 63 til Sønderup Landkøkken, og 66 til Det 

Danske Madhus.  

 

Borgere i Vesthimmerlands Kommune, som er visiteret til indkøbsordning kan vælge mellem to 

private leverandører af indkøb hhv. Egebjerg Købmand og Min Købmand i Farstrup. I 

november 2020 var 84 borgere visiteret til indkøbsordning og 69 gjorde brug af ordningen, 

fordelt på 34 borgere hos Egebjerg Købmandsgård A/S og 35 borgere hos Min Købmand i 

Farstrup. 
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Ved konkurs vil det primære fokus være på at give borgerne den fornødne hjælp, og det kan 

derfor være nødvendigt midlertidigt at suspendere borgernes ret til frit valg i den akutte 

situation.  

3. Beredskabsplan  
Ledelsen og relevant personale i Vesthimmerlands Kommune skal kende til kommunens 

beredskabsplan for håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet, sådan at de kan yde en 

maksimal og tilrettelagt indsats, og være klar til at handle, hvis en konkurs indtræder.  

 

Den kommunale hjemmepleje er forpligtet til at indgå i kommunens beredskab i forbindelse 

med en privat leverandørs konkurs. Der kan endvidere opstå behov for at trække på 

vikarbureauer og personale på dagcentrene/plejehjemmene samt tilbyde enkelte borgere 

ophold på de midlertidige pladser.  

 

De relevante leverandører på ældreområdet og plejehjemmene skal derfor være informeret om 

og have kendskab til beredskabsplanen.  

 

Skemaet nedenfor indeholder data på de personer, der har ansvaret for de forskellige områder 

og opgaver, som er beskrevet i de nedenstående beredskabsplaner. Data må IKKE udleveres 

til borgere, pårørende mv og må IKKE benyttes til andet end formålet. 
 
 
Titel Mailadresse Telefon/privat 

Direktør Sundhed og 

Kultur 

akja@vesthimmerland.dk 9966 8150 

2535 7142 

Myndighedsområdet 

Afdelingschef 

Forebyggelse og 

Myndighed 

bpo@vesthimmerland.dk 

 

9966 8216 

2384 8401 

Afdelingsleder Bevilling 

Voksen/Ældre 

ifdt@vesthimmerland.dk 

 

9966 8164 

2011 5529 

Ældreområdet 

Afdelingschefen for Pleje 

og seniorservice 

 

pnel@vesthimmerland.dk 

 

9966 7003 

3060 3493 

Leder af 

udviklingsafdelingen 

metr@vesthimmerland.dk 

 

 

6113 8822 

Leder af plejecenter 

Højgaarden 

sgl@vesthimmerland.dk 9966 9652 

Leder af plejecenter 

Østermarken 

hsd@vesthimmerland.dk 9966 9050 

Leder af plejecenter Åglimt bkn@vesthimmerland.dk 9966 9750 

2224 4035 

Leder af plejecenter 

Bøgely  

lsim@vesthimmerland.dk 9966 9400 

2051 1055 

Leder af plejecenter 

Søndervang 

aja@vesthimmerland.dk 

 

9966 9732 

Leder af plejecenter 

Kærbo 

bger@vesthimmerland.dk 9966 9500 

9116 5460 

Leder af plejecenter 

Solvang 

egr@vesthimmerland.dk 9966 9100 

Leder af Røde Kors 

Hjemmet 

tk@rkhl.dk 

 

9867 1433 

2681 2657 

mailto:akja@vesthimmerland.dk
mailto:bpo@vesthimmerland.dk
mailto:ifdt@vesthimmerland.dk
mailto:pnel@vesthimmerland.dk
mailto:metr@vesthimmerland.dk
mailto:sgl@vesthimmerland.dk
mailto:hsd@vesthimmerland.dk
mailto:bkn@vesthimmerland.dk
mailto:lsim@vesthimmerland.dk
mailto:aja@vesthimmerland.dk
mailto:bger@vesthimmerland.dk
mailto:egr@vesthimmerland.dk
mailto:tk@rkhl.dk
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Titel Mailadresse Telefon/privat 

Leder af Hjemme og 

sygeplejen i Aars 

mwku@vesthimmerland.dk 

 

9966 9305 

3057 5392 

Leder af Hjemme og 

sygeplejen i Løgstør 

lrp@vesthimmerland.dk 

 

9966 8632 

3093 8021 

Leder af Hjemme og 

sygeplejen i Farsø 

katl@vesthimmerland.dk 4084 5588 

Leder af Hjemme og 

sygeplejen i Aalestrup 

kak@vesthimmerland.dk 9966 9732 

Ledelsessekretariatet 

Leder af 

Ledelsessekretariatet 

mtho@vesthimmerland.dk 9966 8146 

2153 0206 

 

 

Private leverandører 

Servido iho@servido.dk 9998 9755  

4047 1841 

Det Danske Madhus ml@ddm.dk 2177 5769 

Sønderup Landkøkken landkokken@mail.dk    

gedo@mail.dk 

9865 3294 

Min Købmand Farstrup benjamin.andersen@minkob

mand.dk 

 

23 33 97 92 

Egebjerg Købmandsgård 

A/S 

Hans-

Henrick.Jorgensen@egebjer

gkobmandsgaard.dk 

 

24632467 

mailto:mwku@vesthimmerland.dk
mailto:lrp@vesthimmerland.dk
mailto:katl@vesthimmerland.dk
mailto:kak@vesthimmerland.dk
mailto:mtho@vesthimmerland.dk
mailto:iho@servido.dk
mailto:ml@ddm.dk
mailto:landkokken@mail.dk
mailto:gedo@mail.dk
https://www.google.com/search?q=s%C3%B8nderup+landk%C3%B8kken&rlz=1C1GCEB_enDK905DK905&oq=s%C3%B8nderup&aqs=chrome.2.69i57j46j0l5j69i61.5399j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:benjamin.andersen@minkobmand.dk
mailto:benjamin.andersen@minkobmand.dk
mailto:Hans-Henrick.Jorgensen@egebjergkobmandsgaard.dk
mailto:Hans-Henrick.Jorgensen@egebjergkobmandsgaard.dk
mailto:Hans-Henrick.Jorgensen@egebjergkobmandsgaard.dk
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3.1. Beredskabsplan ved konkurs hos leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp  
 

Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Konkurs indtræffer Den private leverandør: 

kontakter: 

 

- Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed og i dennes 

fravær 

Afdelingsleder for Bevilling Voksen/Ældre. 

 

- Kørelister for 3 dage frem udleveres af konkursramt 

leverandør til Bevilling Voksen/Ældre  

 

Straks efter 

konkursen er 

indtruffen 

Den private leverandør 

Orientering Følgende skal orienteres om konkursen v. Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed: 

 

- Direktør for Sundhed og Kultur 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre 

- Afdelingschef for Pleje- og Seniorservice 

- Borgmester og Sundhedsudvalget (orienteres af 

Direktør) 

- Ledere for Hjemme- og sygepleje såvel som 

Plejecenterledere (orienteres af Afdelingschef for Pleje- 

og Seniorservice) 

 

Straks efter 

beskeden om 

konkurs 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed,  

 

Direktør og  

 

Afdelingschef for Pleje- 

og Seniorservice 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Etablering af 

Beredskabsteam 

Beredskabsteamet består af: 

 

- Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre 

- Hjemmeplejeledere 

- relevante medarbejdere (ex visitatorer, vagtplanlæggere 

o.lign). 

 

Beredskabsteamet mødes hurtigst muligt efter orientering 

om konkurs. Beredskabsteamet har til opgave at styre og 

lede arbejdet. Teamet orienterer hinanden om udvikling i 

sagen hver dag og beslutter, hvilke tiltag, der skal 

gennemføres. 

 

Hurtigst muligt 

og senest 6 

timer efter 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Liste over borgere Bevilling Voksen/Ældre i samarbejde med 

ledelsessekretariatet trækker en liste i det kommunale 

omsorgssystem (CURA) over:  

- Hvilke borgere, der modtager hjælp fra den 

konkursramte leverandør?  

- Hvilken hjælp borgerne modtager – fordelt på personlig 

pleje og praktisk hjælp, samt på dag, aften og nat. 

 

Hurtigst muligt 

dog senest 12 

timer efter 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Koordinering og 

prioritering af hjælp 

Beredskabsteamet mødes og koordinerer følgende:  

 

- Borgere, som modtager hjælp fra den konkursramte 

leverandør, skal have ændret leverandør til den 

kommunale hjemmepleje i det kommunale 

omsorgssystem CURA (Visitationen)  

 

- Skabe overblik over, hvilken hjælp den enkelte borger 

skal have. Borgere, som skal have hjælp til medicin, 

ernæring og personlig pleje prioriteres først. Der ydes 

ikke hjælp til rengøring og tøjvask i de første 14 dage 

efter, at konkursen er trådt i kraft (den kommunale 

hjemmepleje)  
 

- Borgere, som kan undvære hjælp de første 24 timer, 

kontaktes pr. telefon (den kommunale hjemmepleje) 

 

- Nødkald omstilles til ny leverandør i CURA (Bevilling - 

Voksen og Ældre)  

 

- Vagtcentralen orienteres om videregivelse af nødkald til 

den kommunale leverandør (Hjælpemiddeldepot) 

 

- Det sikres at den kommunale leverandør kan få adgang 

til berørte borgere via det elektroniske låsesystem. 

(Hjælpemiddeldepotet og den systemansvarlige) 

 

- Inddragelse af alt relevant personale, herunder evt. 

inddragelse af vikarbureau (den kommunale 

hjemmepleje) 

 

Indenfor 12 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Første kontakt til de 

berørte borgere 

Alle borgere (eller evt. deres pårørende) fra den 

konkursramte leverandør, der skal modtage hjælp inden for 

den kommende uge, kontaktes pr. telefon. De orienteres om 

konkursen, og at den kommunale hjemmepleje midlertidigt 

overtager hjælpen. 

 

Indenfor 24 

timer 

 

 

 

 

Ledelsen i den 

kommunale Hjemme- 

og Sygepleje 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Orientering til borgere Leder af Ledelsessekretariatet sikrer udarbejdelse af to 

breve. Ét til alle borgere, som har modtaget hjælp fra den 

konkursramte leverandør. 

 

Her orienteres om: 

- Konkursen 

- Hvordan hjælpen koordineres 

- Kontaktoplysninger til Bevilling Voksen/Ældre og den 

kommunale hjemmepleje 

 

Og ét til de borgere, som har den kommunale hjemmepleje 

som leverandør. De orienteres pr. brev om, at der de 

kommende uger kan forekomme uregelmæssigheder i 

levering af hjælpen. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Orientering i og 

udenfor 

organisationen 

Kommunikationsafdelingen i VHK udarbejder en 

pressemeddelelse, som lægges på hjemmeside og intranet. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Afklaring af 

juridiske og 

økonomiske 

problemstillinger 

I samarbejde med kommunens 

økonomimedarbejdere og jurist laves der en oversigt over 

den økonomiske 

konsekvens, og der indgives et krav i konkursboet. 

 

Garantistiller skal have meddelelse om, at 

Vesthimmerlands Kommune ønsker at trække på garantien. 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Opfølgningsmøde Beredskabsteamet afholder et evalueringsmøde, hvor 

konkursberedskabsplanen gennemgås og evt. justeres i 

forhold til erfaringerne. 

Der udarbejdes desuden en plan for at genoprette borgernes 

frie valg af leverandør inden for personlig pleje og praktisk 

hjælp.  

 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Orientering til 

Sundhedsudvalg 

og Økonomiudvalg 

Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om 

håndteringen af konkursen, når det hele er overstået. 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed eller 

Direktør for Sundhed og 

Kultur. 
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3.2. Beredskabsplan ved konkurs hos leverandør af madservice. 

 
Hvis der sker en konkurs hos en leverandør af madservice, skal denne beredskabsplan anvendes. 

 

Formålet er at sikre, at borgerne får den mad, de har behov for, indtil der er truffet valg om anden leverandør af mad.  

 

Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Konkurs indtræffer Den private leverandør 

kontakter: 

 

- Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed 

 

Den private leverandør fremsender en liste over, 

hvornår borgerne senest har modtaget mad. 

 

Straks efter  

konkursen er 

indtruffet 

Den private leverandør 

Orientering Følgende skal orienteres om konkursen v. Afdelingschef 

for Forebyggelse og Myndighed: 

 

- Direktør for Sundhed og Kultur 

- Afdelingschef for Pleje- og Senior-service 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/ Ældre 

- Ledere af hjemmeplejen (Afdelingschef Pleje- og 

Senior-service) 

- Borgmester og Sundhedsudvalget (orienteres af 

Direktør) 

 

Straks efter 

besked om 

konkurs 

Direktør for Sundheds og 

Kultur 

 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

 

Afdelingschef for Pleje- og 

Seniorservice 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Etablering af 

beredskabsteam 

Der etableres et beredskabsteam af; 

 

- Afdelingschef Forebyggelse og Myndighed 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre 

- Relevante medarbejdere fra Bevilling Voksen/Ældre 

+ evt. repræsentation v. 

hjemmeplejeledere/planlæggere 

 

Beredskabsteamet mødes hurtigst muligt efter 

orientering om konkurs.  

 

Beredskabsteamet har til opgave at styre og lede 

arbejdet. Teamet orienterer hinanden om udvikling i 

sagen hver dag og beslutter, hvilke tiltag, der skal 

gennemføres. 

 

Hurtigst muligt, 

dog 

senest indenfor 6 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Liste over borgere Bevilling Voksen/Ældre i samarbejde med 

Ledelsessekretariatet trækker en liste i det kommunale 

omsorgssystem (CURA) over borgere, der modtager 

mad hos den konkursramte leverandør: 

 

- Antal borgere 

- Liste over udbringningsdage/antal 

portioner 

 

Endvidere kontaktes de øvrige private leverandører af 

madservice om omfanget (antal borgere, tidspunkt for 

lukningen mv.). Det vurderes, hvorvidt det er muligt at 

trække på køkkenerne på plejecentrene. 

 

Hurtigst muligt, 

dog 

senest indenfor 8 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Første kontakt til 

borgere 

Bevilling Voksen/Ældre eventuelt i samarbejde med 

Hjemme- og sygeplejen kontakter alle borgere, der 

modtager mad fra den konkursramte 

leverandør og spørger borgerne, hvornår de senest har 

modtaget mad, og hvor mange portioner de får leveret 

om ugen. 

 

Borgerne orienteres om konkursen, og om de mulige 

løsninger. 

 

Visitationen ændrer leverandør i CURA. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Koordinering og 

prioritering af indsats 

Beredskabsteamet mødes og vurderer overordnet 

omfanget af opgaven. 

 

Planlæggerne i den kommunale hjemmepleje bidrager 

med deres kendskab til borgernes evne til at mestre 

mulige løsninger. 

 

I løbet af 24 

timer ved 

behov for mad 

næste 

dag 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Orientering til borgerne Leder af Ledelsessekretariatet udarbejder i samarbejde 

med Bevilling Voksen/Ældre et brev, som udsendes til 

alle borgere, der har modtaget 

hjælp fra den konkursramte leverandør. Her orienteres 

om: 

 

- Konkursen 

- Hvordan hjælpen koordineres 

- Kontaktoplysninger til Bevilling Voksen/Ældre 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Orientering i og 

udenfor 

organisationen 

Kommunikationsafdelingen i Vesthimmerlands 

Kommune udarbejder en pressemeddelelse, som 

lægges på hjemmeside og intranet. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Afklaring af 

juridiske og 

økonomiske 

problemstillinger 

I samarbejde med kommunens 

økonomikonsulent og jurist laves der en oversigt over 

den økonomiske konsekvens, og der indgives et krav i 

konkursboet. Garantistiller (banken) skal have 

meddelelse om, at  

Vesthimmerlands Kommune ønsker at trække på 

garantien. 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Opfølgningsmøde Beredskabsteamet afholder et evalueringsmøde, hvor 

konkurs-beredskabsplanen gennemgås og evt. justeres 

i forhold til erfaringerne 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed 

Orientering til 

Sundhedsudvalg 

og Økonomiudvalg 

Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget 

orienteres om håndteringen 

af konkursen, når det hele er 

overstået. 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og 

Myndighed / 

Direktør for Sundhed og 

Kultur 

 

 
 

 



 

 

3.3. Beredskabsplan ved konkurs hos Leverandør af indkøbsordning 
 

Hvis der sker en konkurs hos leverandøren af indkøbsordningen, skal denne beredskabsplan anvendes. Formålet er at sikre, at 

borgerne får de nødvendige varer, som de har behov for i rette tid. Vesthimmerlands Kommune overtager opgaven, indtil borgerne 

har valgt en ny leverandør. 

 

Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Konkurs indtræffer Den private leverandør 

kontakter: 

 

- Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed 

 

Den private leverandør fremsender en liste over, 

hvornår borgerne senest har fået leveret varer. 

 

Straks efter 

konkursen er 

indtruffet 

Den private leverandør 

Orientering Følgende skal orienteres om konkursen v. 

Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed: 

 

- Direktør for Sundhed og Kultur 

- Afdelingschef for Pleje- og Senior-service 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/ Ældre 

- Ledere af hjemmeplejen (Afdelingschef Pleje- og 

Senior-service) 

- Borgmester og Sundhedsudvalget (orienteres af 

Direktør) 

 

Straks efter 

besked om 

konkurs 

Direktør for Sundheds og 

Kultur 

 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

 

Afdelingschef for Pleje- og 

Seniorservice 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Etablering af 

beredskabsteam 

Der etableres et beredskabsteam af; 

 

- Afdelingschef Forebyggelse og Myndighed 

- Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre 

- Relevante medarbejdere fra Bevilling Voksen/Ældre 

+ evt. repræsentation v. hjemmeplejeledere/ 

planlæggere 

 

Beredskabsteamet mødes hurtigst muligt efter 

orientering om konkurs.  

 

Beredskabsteamet har til opgave at styre og lede 

arbejdet. Teamet orienterer hinanden om udvikling i 

sagen hver dag og beslutter, hvilke tiltag, der skal 

gennemføres. 

 

Hurtigst muligt, 

dog 

senest indenfor 

6 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Liste over borgere Bevilling Voksen/Ældre i samarbejde med 

Ledelsessekretariatet trækker en liste i det kommunale 

omsorgssystem (CURA) over borgere, der modtager 

mad hos den konkursramte leverandør: 

 

- Antal borgere 

- Liste over udbringningsdage 

 

Hurtigst muligt, 

dog 

senest indenfor 

8 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Første kontakt til 

borgere 

Bevilling Voksen/Ældre kontakter alle borgere, der 

modtager mad fra den konkursramte leverandør og 

spørger borgerne, hvornår de senest har fået leveret 

varer. 

 

Borgerne orienteres om konkursen, og at den 

kommunale hjemmepleje 

foretager indkøb lokalt i 14 dage efter, at den private 

leverandør er gået konkurs. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Koordinering og 

prioritering af indsats 

Beredskabet mødes og vurderer, samt prioriterer ud 

fra, hvor akut borgernes 

behov for indkøb er. 

 

Planlæggerne i den kommunale hjemmepleje bidrager 

med deres 

kendskab til borgernes evt. akutte behov. 

 

Den kommunale hjemmepleje bestiller ved 

internetleverandør. 

 

Hjemmeplejelederne/planlæggerne indkaldes til at 

planlægge hjælp ud fra 

tildelt og prioriteret liste over borgere. 

 

Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre indkalder 

visitatorer til at bestille hjælp. Visitatorer og 

hjemmeplejeledere sidder samlet og fordeler 

bestillings- og planlægningsopgaven. 

 

I løbet af 12 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Orientering til borgerne Borgere fra den konkursramte leverandør kontaktes af 

visitator pr. 

telefon med information om de næste dages forløb: 

 

- Hvornår kommer hjælpen? 

- Hvad består hjælpen i? 

- Hvem yder hjælpen? 

 

Leder af ledelsessekretariatet udarbejder i samarbejde 

med Afdelingsleder Bevilling Voksen/Ældre et brev til 

alle borgere, som har 

modtaget hjælp fra den konkursramte leverandør. 

 

Her orienteres om: 

- Konkursen 

- Hvordan hjælpen koordineres 

- Kontaktoplysninger til Bevilling Voksen/Ældre og 

den kommunale hjemmepleje 

- Information om, hvad Vesthimmerlands Kommune 

gør for 

at finde en ny leverandør inklusiv tidshorisont. 

 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Orientering i og 

udenfor 

organisationen 

Kommunikationsafdelingen i Vesthimmerlands 

Kommune udarbejder en pressemeddelelse, som 

lægges på hjemmeside og intranet. 

 

Indenfor 24 

timer 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 
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Indsats Beskrivelse Deadline for 

udførelse 

Ansvarlig 

Ny leverandør Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed 

undersøger muligheden for 

at indgå en midlertidig aftale med en anden 

leverandør. 

 

Hvis der bliver indgået en midlertidig aftale med en 

anden leverandør, udsender Bevilling Voksen/Ældre i 

samarbejde med Leder af Ledelsessekretariatet et brev 

til alle 

borgere, som har modtaget hjælp fra den 

konkursramte leverandør. Her orienteres om: 

 

- Information om den nye 

leverandør. 

- Kontaktoplysninger til Bevilling Voksen/Ældre og 

den 

kommunale hjemmepleje. 

 

Indenfor 1 uge Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Afklaring af 

juridiske og 

økonomiske 

problemstillinger 

I samarbejde med kommunens 

økonomikonsulent og jurist laves der en oversigt over 

den økonomiske konsekvens, og der indgives et krav i 

konkursboet. Garantistiller (banken) skal have 

meddelelse om, at  

Vesthimmerlands Kommune ønsker at trække på 

garantien. 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Opfølgningsmøde Beredskabsteamet afholder et evalueringsmøde, hvor 

konkurs-beredskabsplanen gennemgås og evt. justeres 

i forhold til erfaringerne 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

Orientering til 

Sundhedsudvalg 

og Økonomiudvalg 

Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget 

orienteres om håndteringen 

af konkursen, når det hele er 

overstået. 

 

Indenfor en 

måned 

Afdelingschef for 

Forebyggelse og Myndighed 

/ 

Direktør for Sundhed og 

Kultur 
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