
Ved brev af 20. juni 20
02 har Kamp Kommun

e rettet henvendelse til
 Indenrigs- og

Sundhedsministeriet i a
nledning af, at Tilsynsr

ádet for Viborg Amt i br
eve af 18. de-

cember 2001 og 16. ap
ril 2002 har udtalt, at ko

mmunens tilskud til fod
pleje til alle pen-

sionister ikke er lovligt. Indenrigs- og Sundhed
sministeriet har nu afsl

uttet behandlingen af s
agen.

Det er Indenrigs- og Su
ndhedsministeriets opf

attelse, at Karup Komm
unes generelle

ordning, hvorefter der g
ives tilskud til fodpleje t

il den gruppe af pensi i
ster, der ikke

kan bevilges fodpleje s
om personligt t læg elle

r som helbredstillæg ef
ter reglerne ov

om social pension, er u
lovli , idet ordningen er

i strid med lov om socia
l pension.

Her følger først en gen
nemgang af sagens ba

ggrund og derefter en n
ærmere begrun-

delse for Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets o

pfattelse.

Sagens baggrund På baggrund af en borg
erhenvendelse anmode

de Tilsynsrádet for Vibo
rg Amt ved brev

af 15. februar 2001 Kar
up Byråd om en udtale

lse vedrørende kommu
nens fodplejeord-

ning. Ved brev af 23. maj 20
01 til Tilsynsrâdet for V

iborg Amt meddelte Ka
rup Byråd blandt

andet, at fodplejeordnin
gen var vedtaget som e

t tilbud med forebyggen
de sigte til alle

pensionisteri kommune
n efter servicelovens §

 65, stk. 1. Byrâdet oply
ste endvidere, at

kommunen tilbød alle k
ommunes pensionister

 seks behandlinger å g
t gældende for

2001, og at egenbetalin
gen var på 40 kr. pr. be

hand' g. Byrådet oplyst
e yderligere, at

der pr. 1. marts 2001 e
 blive ydet t' kud som h

elbredstillæg for de per
soner, der er

henvist af egen læge. B
yrådet oplystet ge, at ti

lskuddet kun kunne yde
s, hvis der var

tale om behandling udf
ørt af en statsautoriser

et fodterapeut, idet kom
munen havde

valgt samme princippe
r for tilskud til fodbehan

dlingen, som er gælden
de vedrørende

tilskud fra den offentlig
e sygesikring.
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eNi elovens § 65 giver 
hjemmel I, at kommune

n kan iværksætte eller 
give tilskud til generelle

Ibud m k iv ende o fore
b ende si te, idet komm

unen fastsætter retning
slinier for hvil-

e persongrupper, der k
an benytte tilbudene.

indholdsmæssigt omfa
tter § 65 aktivitetspræg

ede tilbud, som kan sty
rke den enkeltes resso

ur-
cer og dermed brugern

es muligheder for at kla
re sig selv. Som eksem

pler pá generelle aktive
-

rende og forebyggende
 tilbud kan nævnes klub

arbejde, undervisning, 
foredrag, gymnastik og

anden form for motion 
til bestemte målgruppe

r. Akt iteterne skal have
 et betydeligt element a

f

selvaktlvitet og omfatte
r, som det fremgâr, ikke

 behovsbestemt hjælp.
 som tildeles efter en k

on-
kret indi iduel vurdering

.

l det omfang støtte til e
n aktivitet er dækket af

 en speciallovgivning, s
kal denne anvendes og

má i givet fald betragte
s som udtømmende. S

ervicelovens § 65 v I så
danne tilfælde ikke kun

ne
bruges sideløbende ell

er supplerende.

Med fodpIeje/-terapi fin
des der ikke at være ta

le om en aktivitet men 
snarere om en form for

behandling af en in idu
el fysisk tilstand. Efter S

ocialministeriets opfatte
lse kan fodbehandling

sáledes ikke - uanset u
nder hvilken form og be

tegnelse - betragtes so
m et sådant forebyggen

-

de og aktiverende tilbu
d. som omhandlet i ser

vicelovens § 65. Hjeml
en til at yde tilskud til fo

d-
behandling må derfor f

indes andetsteds i lovg
ivningen - evt. efter pen

sionslovens regler om

personligt tillæg eller e
fter sygesikringsreglern

e i Sundhedsministerie
ts regi.

Efter pensionsloven ka
n pensionister, der er i 

en særligt vanskelig øk
onomisk situation, søge

om et personligt t'IIæg 
til dækning af nødvend

ige enkeitudgifter. Afgø
relsen beror på en nær

me-

re konkret, individuel vu
rdering af pensionisten

s økonomiske forhold -
 dvs. en samlet vurderi

ng
af indtægtsforholdene, 

herunder størrelsen af 
den sociale pension og

 alle andre indtægter o
g

formue - sammenholdt
 med størrelsen af de r

imelige og nødvendige
 udgifter.

Med virkning fra 1. man
s 2001 har man yderlig

ere indført et helbredst
illæg malrettet de darlig

st
stillede pensionister. H

elbredstillægget ydes e
fter faste regler til dækn

ing af pensionisternes

egne udgifter til bla. me
dicin, tandlæge. fysiote

rapi, kiropraktorbehand
ling og fodterapi. De

udgiftstyper, der kan dæ
kkes med et helbredsti

llæg, er de ud ifter som
 s esikrin en o så

der tilskud til. Det er kommunen, der 
træffer afgørelse om pe

rsonligt tillæg og helbre
dstillæg. Kommunens

afgørelser kan påklage
s til det sociale nævn.

Ved brev af 23. juli 200
1 til Tilsynsrádet for Vib

org Amt oplyste Karup 
Byråd efter an-

modning fra tilsynsráde
t, at tilbuddet med en e

genbetaling pá 40 kr. p
r. behandling kun

gjaldt de tre fodterapeu
ter. kommunen havde a

ftale med.

Tilsynsrádet for Viborg
 Amt anmodede ved br

ev af 18. oktober 2001 
Socialministeriet

om at oplyse, om servi
celovens § 65 gav hjem

mel til at etablere en fo
dplejeordning

som den, Karup Komm
une havde vedtaget.

Ved brev af 4. decemb
er 2001 til Tilsynsrâdet

 for Viborg Amt oplyste
 Socialministeriet

blandt andet følgende:  Det kan indledningsvis
 oplyses, at der ikke - u

dover en enkelt bestem
melse i pensionslo-

ven, som det vil b ive re
degjort for i det følgend

e - i den sociale lovgivn
ing ñndes særlige regle

r

om fodplejeordninger/fo
dterapibehandling.
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Medmindre at Karup B
yrad kan anvise en and

en hjemmel for at yde t
ilskud til fodpleje for all

e
pensionisteri kommune

n, má byrådet bringe o
rdningen til ophør snar

est mu gt. .."

Ved brev af 2B. januar 
2002 til Tilsynsrádet fo

r Viborg Arnt oplyste K
arup Byråd, at by-

rådet var enigt med tils
ynsrádet i, at servicelov

ens § 65 ikke indeholdt
 hjemmel for

ydelse af tilskud til en f
odplejeordning i komm

unen, og at kommunen
 derfor med virk-

ning fra 1. januar 2002
 stoppede med at bevil

ge fodpleje efter servic
elovens § 65. By-

rådet oplyste endvidere
, at byrådet på et møde

 den 22. januar 2002 h
avde besluttet. at

kommunen fremover v 
le bevilge fodpleje som

 en serviceydelse til de
n gruppe af pen-

sionister. der ikke kunn
e få bevilget fodpleje so

m personligt tillæg eller
 som helbredstil-

Iæg. Som baggrund he
rfor oplyste byrådet, at 

fodpleje havde en så v
æsentlig profylak-

tisk værdi for kommune
ns pensionister, at kom

munen fortsat bør tilbyd
e fodpleje som

en generel ordning. Ved breve af 16. og 22
. april 2002 til Karup Ko

mmune har Tilsynsráde
t for Viborg Amt

meddelt, at tilsynsråde
t fortsat kan henholde s

ig til sin udtalelse af 18
. december 2001.

Tilsynsrádet har samtid
ig meddelt, at Karup Ko

mmune ikke må iværks
ætte eller fort-

sætte ordningen, idet k
ommunen ikke har peg

et på nogen anden hjem
mel for ordnin-

gen. Ved brev af 20. juni 20
02 til Indenrigs- og Sun

dhedsministeriet har Ka
rup Kommune

anført, at fodpleje har e
n så væsentlig profylak

tisk værdi for kommune
ns pensionister,

at kommunen fortsat vi
l tilbyde tilskud til fodple

je som en generel ordn
ing for kommu-

nens pensionister pá lin
ie med haveordning og

 snerydningshjælp. Det
 er ge oplyst,

at kommunen vil bevilg
e fodplejen som en kom

munal serviceydelse til
 den gruppe af

pensionister, der ikke k
an bevilges fodpleje so

m personligtt æg eller s
om helbredsti

læg efter reglerne i lov 
om social pension. Det

 er endvidere oplyst, at
 der vil være en

egenbetaling for pensio
nisten, samt at 490 pen

sionister, svarende til g
odt 1/3 af kom-

munens pensionister, 2
002 har tilmeldt sig ord

ningen. Det er endelig 
oplyst, at byrádet

på sit møde den 19. ma
rts 2002 har besluttet. a

t pensionisterne får frih
ed til selv at

vælge terapeut. Ved brev af 3. oktober 
2002 har Tilsynsrádet f

or Viborg Amt efter anm
odning fra Inden-

rigs- og Sundhedsminis
teriet henholdt sig til sin

e udtalelser af 18. dece
mber 2001 og

16. april 2002. Af Tilsynsrådet for Vibo
rg Amts udtalelse af 18

. december 2001 fremg
âr blandt andet

følgende:  Tilsynsrådet kan henh
olde sig til Socialminist

eriets udtalelse, hvoref
ter der ikke er hjemmel

§ 65 i loven om social s
ervice til at indføre en g

enerel fodplejeordning 
omfattende alle pensio

n
ster i kommunen. Tilskud til fodpleje vil d

og som anført af Socia
lministeriet kunne ydes

 'I enkelte pensionister

efter  loven om social p
ension. såfremt de påg

ældende opfylder beti g
elserne i de nævnte

bestemmelser.



Ved e-post af 29. april 
2003 til Indenrigs- og S

undhedsministeriet har
 Socialministeriet

oplyst, at det er Socialm
inisteriets opfattelse, at

 spørgsmålet om, hvorv
idt en kommune

kan yde tilskud til fodpl
eje til pensionister, er u

dtømmende reguleret i
 lov om social

pension. Pensionister, 
der ikke er omfattet af r

eglerne i lov om social 
pension om per-

sonligt tillæg eller om h
elbredstillæg, har derm

ed ikke mulighed for at
 få tilskud til fod-

pleje. Indenriqs- g Sundheds
ministeriets udtalelse:

1. De for hvert amt ned
satte tilsynsråd fører til

syn med, at kommuner
ne overholder den

lovgivning, der særligt 
gælder for offentlige m

yndigheder, herunder o
ffentligretlige rets-

grundsætninger, jf. § 6
1 i lov om kommunerne

s styrelse (lovbekendtg
ørelse nr. 629 af

29. juni 2001). De kommunale tilsynsm
yndigheder kan ikke ta

ge st g til, om kommun
ernes disposi-

tioner er rimelige eller h
ensigtsmæssige, eller t

iI spørgsmål vedrørend
e skønsudøvel-

se, så længe skønnet u
døves inden for de ram

mer, der er fastsat i lov
givningen.

Indenrigs- og Sundhed
smi isteriet er ikke almi

ndelig klageinstans ifor
hold til ilsynsrå-

dene. M' isteriet fører im
idlertid syn med, at tilsy

nsrâdene ikke idesætte
r den lov-

g ing, der særligt gælde
r for offentlige myndigh

eder, og at tilsynsráden
es udtalelser

ikke er udtryk for en uri
gtig retsopfattelse eller

 hviler på et urig igt fak
tisk grundlag, jf. §

61 a i lov om kommune
rnes styrelse.

2. § 65, stk. 1, i lov om
 social service, jf. lovbe

kendtgørelse nr. 755 a
f 9. september

2002 som senest ændr
et ved lov nr. 1071 af 1

7. december 2002, har
 følgende ordlyd:

"§ 65. Kommunen kan 
iværksætte eller give ti

lskud til generelle tilbud
 med aktiverende og fo

re-

byggende sigte. Komm
unen fastsætter retning

slinier for, hvilke person
grupper der kan benytt

e
tilbuddene." I det tilgrundliggende lo

vforslags bemærkninge
r anføres bl.a. følgende

 (Folketingsti-

dende 1996-97, t læg A
, side 4974):

"Det er vedkommende 
kommune. der ud fra lo

kale forhold beslutter, o
m i hvilket omfang den

 vil
udnytte muligheden for

 sådanne ikke-visitered
e tilbud.

I stedet for at viderefør
e omsorgstilbud specie

lt til pensionister, foresl
ås indført en generel

hjemmel for kommunen
 til at kunne iværksætte

 eller yde tilskud til gen
erelle tilbud med aktive

-
rende og forebyggende

 sigte. Det er derfor kom
munen, der fastsætter 

målgruppen for tilbudde
-

ne. Dette betyder, at ko
mmunen kan forbehold

e tilbudene til fx en bes
temt aldersgruppe.

Tilbuddene omfatter ak
tivitetsprægede tilbud. 

Som eksempler kan næ
vnes besøgsordninger.

aktiviteter i form af klub
arbejde, undervr ning, 

foredrag. studiekredse,
 ergoterapi og gymnast

ik

eller eventuelt blot udlå
ne lokaler."

lndenrigs- og Sundhed
sm' isteriet finder ligeso

m Socialmi isteriet og y
nsrádet for

Viborg Amt, at der ikke
 er hjemmel i § 65, stk.

 1, lov om social servic
e til at indføre en

generel fodplejeordning
 omfattende alle pensio

nister i kommunen. Ind
enrigs- og

Sundhedsmi isteriet sk
al henvise til Socialmin

isteriets udtalelse af 4. 
december 2001.

Ministeriet ñnder endvi
dere ikke, at der er hjem

mel i § 65, stk. 1, i lov o
m social service



Stk. 4. Der ydes desud
en helbredstillæg til be

taling af pensionistens 
egne udgifter til tandpro

te-
ser, b er og fodbehand

ling, såfremt kommune
n vurderer at udgiften e

r nødvendig. Tillægget

beregnes iforhold til B5
 pct. af pensionistens e

gen andel af udgiften.

§ 14 b. Helbredstillæg 
efter § 14 a udbetales i

kke, hvis pensionistens
 og en eventuel ægtefæ

l-
les eller samlevers sam

lede Iikvide formue ove
rstiger formuegrænsen

, ..."

Om bestemmelsen i § 
14, stk. 1, vedrørende 

personligt tillæg er deri
 Socialministeriets

vejledning nr. 66 af 10.
 marts 1998 0m social 

pension anført bl.a. følg
ende:

 90. Kommunalbestyre
lsen kan efter ansøgnin

g yde personligt t' læg 
til pensionister, der

modtager pension efter
 loven. Der kan ikke yd

es personligt tillæg til m
odtagere af inva ditets-

ydelse og til personer, 
der alene modtager ud

enlandsk pension, og s
om ikke modtager pens

ion
efter loven. Personligt tillæg Kommunalbestyrelsen 

træffer afgørelse om pe
rsonligt tillæg til pensio

nister, hvis økonomiske

forhold er særlig vansk
elige,  Afgørelsen skal 

træffes efter en nærme
re konkret, individuel

vurdering af pensionist
ens samlede økonomis

ke forhold,  Tillægget u
dbetales således af-

hængigt af den person
lige tillægsprocent. ..."

0m bestemmelsen i § 1
4 a, stk. 1, vedrørende

 helbreds' æg er der i d
et tilgrundlig-

gende lovforslags bem
ærkninger anført bl.a. f

ølgende (Folketingstide
nde 2000-01,

tillæg A, side 1484 ff.): "Det foreslâs, at der yd
es et helbredstillæg eft

er faste regler til dækni
ng af folke- og førtidspe

n-
sionisters udgifter til fx 

medicin, tandlægebeha
ndling, fysioterapi, kirop

raktorbehandling og fod
-

terapi. Forslaget betyde
r, at der afhængigt af in

dtægtsforholdene ydes
 et tillæg til dækning af

 85
pct. af pensionistens eg

en andel af den helbred
srelaterede udgift, såfre

mt udgiften vedrører en

ydelse, som den offent
lige sygesikring yder til

skud til efter sygesikrin
gsloven. Helbredstillæg

kan dog ikke udbetales
 ti pensionister hvor de

n Iikvlde formue udgør 
50.100 kr. i 2001-

til at indføre en genere
l fodplejeordning, hvore

fter der gives tilskud til 
fodpleje til den

gruppe af pensionister,
 der ikke kan bevilges f

odpleje som personligt
 tillæg eller som

helbredstillæg efter reg
lerne i lov om social pe

nsion.

3. Lov om social pensio
n, jf. lovbekendtgørelse

 nr. 697 af 21. august 2
002 som senest

ændret ved Iov nr. 107
3 af 17. december 200

2, indeholder følgende 
bestemmelser

vedrørende personligt 
tillæg og helbredstillæg

:

"§ 14. Personligt tillæg 
kan udbetales til folkep

ensionister, hvis økono
miske forhold er særlig

vanskelige. Kommunen
 træffer afgørelse herom

 efter en nærmere konk
ret og individuel vurde-

ring af pensionistens ø
konomiske forhold.

§ 14 a. Der ydes helbre
dstiilæg til betaling af p

ensionistens egne udg
ifter til ydelser, som de

n

offentlige sygesikring y
der tilskud til efter Iov o

m offentlig sygesikring,
  T ægget beregnes i

forhold til 85 pct. af pen
sionistens egen andel a

f udgiften.



prisniveau (2001-pI) ell
er mere. Tillægget er s

áledes målrettet mod d
e pensionister, der har

helbredsrelaterede udg
ifter men begrænsede 

indtægter og begrænse
t likvid formue ved side

n

af pensionen. Hensigten med forslag
et er dels at give de pe

nsionister, der har beho
v for hjælp, en bedre

dækning af nødvendige
 helbredsrelaterede ud

gifter, dels at sikre at h
elbredstillæg til dæknin

g af

helbredsrelaterede udg
ifter tildeles ensartet ef

ter behov, uanset hvor 
i landet pensi nisten bo

r.

§ 14 a, stk. 4, blev inds
at ved lov nr. 1072 af 1

7. december 2002. Bes
temmelsen har

været gældende fra og
 med 1. januar 2003. I 

det 'grundliggende Iovf
orslags bemærk-

ninger anføres bl.a. føl
gende (Folketingstiden

de 2002-03, æg A, side
 1678 ff.):

"... Med lovforslaget ud
vides de gældende reg

ler om helbreds læg til 
at omfatte udgifter

tandproteser, briller og
 fodbehandling, som de

n offentlige syges'

udgifter til fx fodbehand
ling er omfattet af den o

ffentlige sygesikring, og
 vil således skulle dæk

-
kes efter de gældende 

regler.

Der kan ydes helbreds
tillæg t'l vedvarende fod

behandling til pensionis
ter, som ikke har en fun

k-

tionsnedsættelse, men
 som a Igevel har beho

v for fodbehandling, og
 til pensionister med fu

nk-
tionsnedsættelse som 

har brug for fodbehand
ling. der ligger ud over 

den behandling, der ka
n

varetages af hjemmepl
ejen. Det er et krav, at 

det drejer sig om fodbe
handling, der ikke kan

ydes sygesikringstilsku
d og dermed helbredst

illæg til efter lovens § 1
4 a, stk. 1. og at fodbe-

handlingen ikke kan dæ
kkes efter serviceloven

s § 71 om personlig ple
je, enten på grund af

behovets særlige karak
ter eller fordi pensionis

ten ikke har nedsat fun
ktionsevne. Der kan ikk

e

ydes tilskud til fodbeha
ndling, som pensioniste

n selv kan varetage.

Det er disse typer fodb
ehandling, som kommu

nerne kan indgå prisaft
aler om som grundlag f

or
beregningen af helbred

stillæg. Ved ansøgning
 om helbredstillæg til d

ækning af udgiften til fo
d-

behandling skal kommu
nen foretage en vurder

ing af. om udgiften er n
ødvendig. Afgørelsen s

kal
træffes på et fagligt gru

ndlag, hvor der er doku
mentation for, at udgifte

n er nødvendig. ..."

Det er Socialministerie
ts opfattelse, at spørgs

målet om, hvorvidt en k
ommune kan yde

tilskud til fodpleje til pe
nsionister, er udtømme

nde reguleret i Iov om s
ocial pension.

Pensionister, der ikke e
r omfattet af reglerne o

m personligt tillæg efte
r pensionslovens

§ 14, eller reglerne om
 helbredstillæg i pensio

nslovens § 14 a, har de
rmed ikke mulig-

hed for at få tilskud til f
odpleje.

Indenrigs- og Sundhed
sministeriet er enigt me

d Socialministeriet i, at
 spørgsmålet om,

hvorvidt en kommune k
an yde tilskud til fodple

je til pensionister, er ud
tømmende regu-

leret i Iov om social pen
sion. Indenrigs- og Sun

dhedsministeriet skal h
erved henvise t'

bestemmelsernes ordly
d og forarbejder samt S

ocialministeriets vejled
ning om social

pension. Det indebærer, at en ko
mmune alene lovligt vil

 kunne give tilskud til fo
dbehandling t'

pensionister, der er om
fattet af reglerne om pe

rsonligt tillæg eller om 
helbreds æg

Iov om social pension. En generel ordning me
d tilskud til fodpleje til a

lle pensionister i komm
unen, der ikke

kan bevi ges fodpleje s
om personligt tillæg elle

r som helbredstillæg ef
ter reglerne i lov

om social pension, vil s
áledes være i strid med

 lov om social pension.



4. Under hensyn til, at 
Karup Kommunes gene

relle ordning med tilsku
d til fodpleje til

pensionister er i strid m
ed lov om social pensio

n, som denne má forstå
s på baggrund

af en sædvanlig lovfort
olkning, hvori forarbejd

er inddrages, er det ikk
e relevant at tage

s ' 'ng ', om de alminde
lige kommunalretlige g

rundsætninger om kom
muners opgave-

varetagelse (de såkald
te kommunalfuldmagts

regler) - i det omfang s
kreven ret ikke var

til hinder for beslutning
en - kunne udgøre et ti

lstrækkeligt hjemmelsg
rundlag for ord-

ningen. Det følger såle
des af lov om social pe

nsion, at Karup Kommu
nes ordning er

ulovlig. Indenrigs- og Sundhed
sministeriet foretager h

erefter ikke videre i sag
en.

Kopi af dette brev er se
ndt til Tilsynsrådet for V

iborg Amt og Socialmin
isteriet.

2. Tilsynsrådet for Vibo
rg Amt. St. Sct. Hansga

de 2-4, 8800 Viborg

3. Socialministeriet, Ho
lmens Kanal 22, 1060 K

øbenhavn K, att.: Karin
a Langhoff

2. Not. Hvilket herved meddele
s.

Der henvises til j.nr. 20
01-951/192/1.

3. Not. Hvilket hermed medde
les.

Zmn. <mz=n 2mm:


