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Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for de sociale 

rammeaftaler. Med lovændringen indføres et krav om, at kommunalbestyrelserne i de en-

kelte regioner indgår udviklings- og styringsaftaler. Denne pjece omhandler alene styrings-

aftalen som redskab for den fælleskommunale styring af det specialiserede socialområde. 

 

Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det 

kommende år for de omfattede tilbud i regionen. 

 

Indførelsen af kravet om styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stilling-

tagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede social-

område er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommune-

grænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på 

tværs af kommunegrænser på en mere forpligtende måde, end det har været tilfældet i det 

hidtidige rammeaftalekoncept.  

 

Det er i vidt omfang op til kommunerne i den enkelte region i fællesskab selv at udfylde 

styringsaftalen med de emner, der regionalt er enighed om at indgå aftaler af styringsmæs-

sig karakter om. Der stilles dog også i regelgrundlaget1 en række krav til styringsaftalens 

indhold. 

 

Styringsaftalerne er som beskrevet et nyt koncept. Indholdet i styringsaftalerne er dog i de 

fleste tilfælde ikke en ny opfindelse. I flere regioner har man også forud for kravet om sty-

ringsaftaler på frivillig basis indgået aftaler i regi af rammeaftalerne om nogle af de elemen-

ter, der nu stilles krav om i styringsaftalerne, fordi det har givet god mening. Indholdet i 

styringsaftalerne er derfor ikke nødvendigvis noget nyt. Det nye er, at der indføres krav 

om aftaler om elementer, der tidligere i varierende grad frivilligt har været indgået aftaler 

om. 

 

Denne pjece har til formål at inspirere til udformning af styringsaftalens obligatoriske ind-

holdsdele. Pjecen beskriver de minimumskrav, som loven stiller til indhold og udformning 

af styringsaftalen. Derudover beskriver pjecen andre elementer, det kan være relevant at 

indgå aftale om i regi af styringsaftalen. Beskrivelserne af, hvordan man kan leve op til de 

forskellige krav, vil i høj grad hvile på erfaringer med de aftaler, der som beskrevet oven-

for tidligere har været indgået på frivillig basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Lov nr. 201 af 13/03/2011 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Rammeaftaler m.v.) og Bekendtgø-
relse nr. 205 af 13/03/2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældre-
boligområde. 

Indledning 
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Styringsaftalen er et tværkommunalt styringsredskab på det specialiserede socialområde. 

Styringsaftalen bør indeholde aftaler, der kan håndtere alle aspekter af den styringsmæssige 

udfordring, som samarbejdet mellem købere og sælgere afføder. 

 

I nedenstående tabel 1 opsummeres de væsentligste styringsudfordringer, som styringsaf-

talen bør tage hånd om. 

 

Tabel 1: Omsummering af styringsaftalens indholdskrav og tilknyttede styringsudfordringer 

Indholdskrav Styringsudfordring 

Angivelse af omfattede til-

bud 

 Hvilke tilbud er omfattet af styringsaftalen? 

 Hvordan håndteres ændring af forudsætninger om salg 

til andre? 

Aftaler om takstudvikling  Hvilke takstberegningsprincipper skal gælde? 

 Skal det være muligt at ændre takster i løbet af året? 

 Hvilken takstudvikling ønskes det kommende år? 

 Hvordan sikres alles efterlevelse af aftalt takstudvik-

ling? 

 Hvordan følges der op på den aftalte takstudvikling? 

 Hvilke frihedsgrader skal driftsherren have til selv at 

beslutte markante ændringer af tilbuds serviceniveau? 

Aftaler om prisstruktur  Hvilken prisstruktur har de enkelte tilbud? 

 Hvilke kriterier skal gøre sig gældende for anvendelse 

af tillægstakster? 

 Hvordan håndteres enkeltmandsprojekter? 

Aftaler om oprettelse og 

lukning 

 Hvilke tilbud oprettes og lukkes i det kommende år? 

 Hvilke varslingsfrister skal gælde? 

Aftaler om principper for 

evt. deling af udgifter for-

bundet med oprettelse og 

lukning 

 Skal andre end driftsherren bidrage til finansiering af 

oprettelse eller lukning af tilbud eller pladser? 

 Hvordan afgrænses, hvem og hvor meget der evt. skal 

finansiere af andre end driftsherren? 

 Hvilke opsigelsesvarsler skal gælde for købere? 

 Skal købere kunne bindes til køb på nye tilbud? 

Aftaler om afregningsfrister  Hvilke afregningsfrister skal gælde? 

 Hvilke betalingsfrister skal gælde? 

 Skal fristerne differentieres i forhold til tilbudstyper? 

 Hvordan håndteres manglende overholdelse af frister? 

Tilkendegivelse om overtagel-

se af tilbud og rådigheden 

heraf for andre kommuner 

 Hvilke regionale tilbud overtages kommunalt? 

 Hvornår sker overtagelsen af regionale tilbud? 

 I hvilket omfang står de overtagne tilbud til rådighed 

for de øvrige kommuner? 

 

Tabellens indhold uddybes i afsnittet ”Inspiration til udfyldelse af styringsaftalen” (s. 7-

18). Her beskrives mere tilbundsgående styringsudfordringerne, der er knyttet til de enkel-

te indholdskrav samt bud på, hvordan de kan håndteres. 

 

 

Opsummering 
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Det specialiserede socialområde har siden kommunernes overtagelse af ansvaret for områ-

det i forbindelse med opgave og –strukturreformen i 2007 haft stort fokus. Dette fokus 

har ikke mindst været affødt af de styringsmæssige udfordringer, der kendetegner området. 

 

Området har oplevet en markant udgiftsvækst igennem flere år. Kommunerne har bl.a. 

angivet stigende takster på sociale tilbud, som en væsentlig årsag til den markante udgifts-

vækst. På den baggrund blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes 

økonomi for 2010 aftalt, at der skulle iværksættes et analysearbejde, der skulle undersøge 

regler og incitamenter i forbindelse med køb og salg af sociale tilbud på tværs af kommu-

negrænser. 

 

Resultaterne af arbejdet forelå i foråret 2010. Analysearbejdet viste, at sælgere af pladser på 

sociale tilbud ikke har incitament til at sikre lav takstudvikling eller reducere udgifterne på 

tilbud, hvor størstedelen af pladserne sælges til andre kommuner. Stigningen i taksterne, fx 

som følge af øget eller dyrere normering bliver finansieret af køberkommunerne, omvendt 

skal driftsherren stå på mål for eventuelle forringelser som følge af udgiftsreduktioner. Det 

blev på den baggrund konkluderet, at der var behov for at styrke kommunerne i køberrol-

len i forhold til bl.a. at kunne påvirke takstudviklingen, hvor de ikke selv er driftsherre. 

 

I alle KKR var der for 2010 indgået aftaler, der skulle bidrage til takstreduktioner på de 

sociale tilbud. Lignende aftaler er indgået for 2011 i de fleste KKR. Hovedparten af kom-

munerne tilkendegiver, at de efterlever aftalerne. Samtidig viser erfaringerne dog, at afta-

lerne ikke til fulde bliver overholdt af alle kommuner. Det medvirker til, at kommunernes 

lyst til at overholde aftalerne til punkt og prikke mindskes. Dette kollektive handlingspro-

blem har været angivet som en af de væsentligste grunde til, at takstreduktionsaftalene ikke 

alle steder har indfriet deres mål. På kommuneinterviewene, der blev gennemført i regi af 

ovennævnte analysearbejde, blev der derfor i udbredt grad givet udtryk for ønsker om me-

re forpligtende aftaler om takstudviklingen.  

 

Som følge af ovenstående analyseresultater blev det aftalt i økonomiaftalen for 2011, at 

der skulle fremsættes et lovforslag, der udover at sikre forenkling af de sociale rammeafta-

ler, samt at kommunerne overtager koordineringsansvaret herfor, også skal understøtte 

kommunerne i rollen som køber. Kravet om styringsaftaler skal sikre dette samt tvær-

kommunal forpligtende koordinering af øvrige elementer med væsentlige styringsmæssige 

konsekvenser. Aftalerne skal afspejle en afvejning af hensyn til både sælger- og køber-

kommuner. 

 

 

 

Baggrunden for styringsaftaler 
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Indholdsmæssige krav 

Der er en række indholdsmæssige krav til styringsaftaler, som skal indgå i alle styringsafta-

ler. Derudover har kommunerne mulighed for selv at beslutte at lade andre aftaler om sty-

ringsmæssige elementer indgå i styringsaftalen. De syv elementer, der er obligatoriske for 

alle styringsaftaler fremgår af figur 1: 

 

Figur 1: Indholdsmæssige krav til styringsaftalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil blive gået mere i dybden med de enkelte obligatoriske indholdsmæssige krav i af-

snittet ”Inspiration til udfyldelse af styringsaftalen”. 

 

Det er ligeledes et krav, at styringsaftalen som bilag vedlægges oplysninger om takster for 

det år, styringsaftalen vedrører, for de tilbud, der er omfattede af aftalen. Der er således i 

et vist omfang tale om en videreførelse af kravet om takstoversigten fra det hidtidige 

rammeaftalekoncept. 

 

Udover de obligatoriske krav er der dog også andre relevante aftaler, der kan indgås i regi 

af styringsaftalen. I nogle regioner har man allerede i dag aftaler omkring driftsherrens 

varsling af lukning af pladser eller tilbud. Ligeledes har man i nogle regioner aftaler om 

varsler i forbindelse med købers opsigelse af konkrete aftaler mellem køber og leverandør. 

Det kan være meget relevant at videreføre eller nyindføre sådanne aftaler i styringsaftaler-

ne. Aftaler om hvordan køber og sælger skal agere over for hinanden i tilfælde, hvor den 

ene part ønsker en ændring af den hidtidige aftale, kan skabe klare retningslinier. Dermed 

mindskes risikoen for konflikt den dag, hvor det bliver aktuelt. 

 

Efterhånden som der udvikles nye styringsredskaber kan disse ligeledes inddrages på frivil-

lig basis i styringsaftalerne. Fælles for inddragelsen af alle de frivillige elementer er forud-

sætningen om, at alle aftaleparter er enige herom. 

 

Krav til styringsaftalerne 

 

1. Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen 

2. Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 

3. Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud 

4. Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

5. Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettel-

se og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi 

6. Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

7. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud 

og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 

øvrige kommuner 
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Aftaleparter 

Styringsaftalen omfatter kommunale og regionale tilbud af typen, der ligger inden for 

rammeaftalens anvendelsesområde, givet ved § 2 i bekendtgørelse nr. 205 af 13/03/2011 

om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. 

 

Styringsaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. Alle kommuner i regio-

nen er dermed aftalepart i styringsaftalen. Kommunerne er således aftalepart uden hensyn 

til omfanget af deres køb og salg. Selvom en kommune ikke driver tilbud, vil pågældende 

kommune således stadig være en aftalepart i kraft af sin køber-status. 

 

I det omfang regionen driver tilbud, der ligger inden for rammeaftalens anvendelsesområ-

de, indgås styringsaftalen dog også mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regions-

rådet. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed. 

 

Tidsfrister og offentliggørelseskrav 

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 

1. januar det følgende år. 

 

Det er et krav, at styringsaftalen skal offentliggøres. Styringsaftalen skal offentliggøres på 

alle kommuners hjemmeside og på Regionens hjemmeside. Offentliggørelsen på hjemme-

siderne skal ske senest én måned efter styringsaftalens vedtagelse. 

 

Derudover skal styringsaftalen sendes til Servicestyrelsen ligeledes senest én måned efter 

vedtagelsen. Formålet hermed er, at Servicestyrelsen skal kunne skabe et samlet overblik 

og orientere Socialministeriet herom som led i den løbende overvågning af udviklingen på 

området. 
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De indholdsmæssige krav til styringsaftalen er typisk formuleret så løseligt, at det er muligt 

at leve op til det enkelte krav på flere måder. Aftaleparterne kan derfor selv blive enige 

om, hvordan de vil udfylde de enkelte krav. 

 

For alle syv obligatoriske krav gælder det, at de er væsentlige for styringen i den enkelte 

kommune, men samtidig er afhængige af andre parters ageren. Der er derfor behov for at 

få afklaret spillereglerne for samarbejdet på forhånd, så alle parter ved, hvad de har at for-

holde sig til i forskellige situationer. Jo mere specificeret de enkelte punkter udfyldes, jo 

bedre styringsredskab bliver styringsaftalen.  

 

I det følgende gives eksempler på, hvordan de enkelte indholdsmæssige krav i styringsafta-

len kan udfyldes meningsfyldt med henblik på at skabe det bedst mulige styringsgrundlag. 

 

Angivelse af omfattede tilbud 

 

 

 

 

 

Det kræves, at det i styringsaftalen angives, hvilke konkrete tilbud, styringsaftalen omfat-

ter. Denne særskilte angivelse af omfattede tilbud er nødvendig, da der ikke nødvendigvis 

vil være fuld overensstemmelse mellem udviklingsstrategiens og styringsaftalens omfattede 

tilbud. 

 

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens 

kommune omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud, der som følge af 

regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til an-

dre parter. 

 

Grundlæggende kan de tilbud, der er omfattet af rammeaftalens anvendelsesområde opde-

les i de tre kategorier, der fremgår af nedenstående figur 2: 

 

Figur 2: Tredelt kategorisering af tilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at tage hensyn til den dynamik, der kendetegner køb- og salg-området, vil det være 

hensigtsmæssigt at indplaceringen af de enkelte tilbud i ovenstående kategorier sker med 

udgangspunkt i, hvad der er planlagt for det enkelte tilbud, frem for hvad status er for det 

Inspiration til udfyldelse af styringsaftalen 

Det lovpligtige krav er alene: At det angives, hvilke konkrete tilbud, der er omfattet 
af styringsaftalen. 

 

1. Tilbud, som alene anvendes af driftsherren 

2. Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren 

3. Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren. 

Det kan være fordi mange kommuner køber pladser, eller fordi et stort antal 

pladser anvendes af andre end driftsherren. 
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enkelte tilbud på tidspunktet for aftalens indgåelse. Konkret betyder det, at man i stedet 

for at tage udgangspunkt i, om tilbuddet aktuelt kun anvendes af driftskommuner, kan ta-

ge udgangspunkt i, om det er planlagt at sælge pladser til andre eller ej – uanset om der ak-

tuelt sælges pladser til andre kommuner på det pågældende tilbud. 

 

Styringsaftalen bør kun indgås for de tilbud, som anvendes af flere kommuner, og hvor 

der derfor er behov for at få aftalt spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. 

Som følge heraf er der ikke krav om, at tilbud, som alene anvendes af driftsherren (katego-

ri 1), omfattes af styringsaftalen. 

 

Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren (tilbud i kategori 2), 

kan ligeledes undtages styringsaftalen. Det kræver dog, at der er indgået en aftale mellem 

de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, 

prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud (styringsaftalens indholdsmæs-

sige krav nr. 2, 3 og 6). 

 

Skillelinier mellem tilbudskategorier 

Det er for det første vigtigt, at kommunerne i fællesskab forholder sig til skillelinierne mel-

lem de enkelte kategorier. Skillelinien mellem tilbud i kategori 1 og kategori 2 er givet, idet 

kategori 1 kendetegnes ved at indeholde tilbud, der ikke anvendes eller planlægges anvendt 

af andre end driftskommunen. Så snart et tilbuds pladser i et eller andet omfang anvendes 

af andre kommuner end driftskommunen, skal tilbuddet placeres i kategori 2 eller 3. Der-

med kræves der også aftaler, som fastlægger fælles retningslinier for de to parter i en han-

del. 

 

Aftaleparterne har større frihed til selv at definere skillelinien mellem kategori 2 og katego-

ri 3. Det er imidlertid vigtigt, at skillelinien aftales og beskrives, så alle parter ved, hvad de 

har at forholde sig til. Skillelinien mellem tilbud i kategori 2 og kategori 3 kan fx defineres 

som grænser givet ved en andel af de samlede pladser, der sælges til andre end driftsher-

ren. En anden mulighed er en grænse defineret af et antal kommuner udover driftsherren, 

der anvender det pågældende tilbud. 

 

Konsekvenser ved ændret kategorisering i løbet af året 

Et salg ud over det forudsatte niveau kan medføre, at tilbuddet definitorisk ændrer indpla-

cering i ovennævnte tredelte kategorisering. Det behøver dog ikke nødvendigvis at afføde 

en justering af styringsaftalen i løbet af året. Det er derfor vigtigt for det andet at aftale, 

hvad konsekvensen skal være af, at et tilbud overgår fra en kategori til en anden i løbet af 

året, som følge af et større salg af pladser, end der var udgangspunkt for tilbuddets oprin-

delige kategorisering. Skal styringsaftalen justeres i løbet af året som følge af inklusionen af 

tilbuddet, der har skiftet kategori? Eller skal der blot indgås særskilte aftaler mellem køber 

og sælger, der lever op til undtagelseskravene for tilbud i kategori 2, indtil tilbuddet evt. 

kan blive indplaceret i en anden kategori i næste års styringsaftale? 

 

Uanset hvilke af ovennævnte eller andre muligheder man vælger i den enkelte styringsafta-

le, er det væsentligt at have fokus på ikke at lave et for rigidt system. Der er behov for en 

vis fleksibilitet i aftalen, således at der kan tages højde for den dynamik, der præger køb- 

og salg-området. 
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Aftaler om takstudvikling 

 

 

 

 

 

For at understøtte den økonomiske styring af området er der behov for at sikre fælles afta-

ler om målet for takstudviklingen i det kommende år. Det kræves derfor, at der i styrings-

aftalen aftales hvilken takstudvikling, der må/bør finde sted i det følgende år for de omfat-

tede tilbud. Derudover er det under dette punkt, at der bør tages stilling til forskellige 

takstberegningsprincipper svarende til de hidtidige takstaftaler, som man har udarbejdet i 

alle regioner. 

 

Takstfastsættelse 

Hvilket overhead, hvilke belægningsprocenter osv. der lægges til grund for takstberegnin-

gen har stor betydning for den endelige takst. Dette har der længe været en bevidsthed om 

blandt aktørerne på køb- og salgområdet, hvorfor der frivilligt har været udarbejdet takst-

aftaler i alle regioner. Behovet for enighed om takstberegningsprincipper eksisterer stadig. 

Overvejelserne, der har gjort sig gældende i forhold til udarbejdelsen af takstaftalerne, bør 

derfor videreføres til styringsaftalerne. 

 

Taksten skal fortsat fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 

2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der bør således tages stilling 

til overhead, indregning af over- og underskud mv. I nedenstående tabel 2 ses en oversigt 

over nogle af de væsentlige takstberegningsprincipper, der er gældende for takstaftalerne 

for 2011 i de enkelte regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lovpligtige krav er alene: At der indgås aftaler om takstudviklingen for de tilbud, 
der er omfattet af styringsaftalen. 
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Tabel 2: Sammenligning af udvalgte takstaftaleelementer i de fem rammeaftaler for 2011 
 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Overhead Samlet max 7 
pct.. Afvigel-
ser over 7 pct. 
skal begrun-
des. 

4 pct. til ad-
ministration 
inkl. tilsyn. 

Max 5 pct. til 
administration 
inkl. tilsyn og 
0,5 pct. til ud-
vikling. 

0,5 pct. udvik-
ling, 0,2 pct. 
dokumentati-
on, 0,3 pct. til-
syn og 5,4 pct. 
administrati-
on. 

Beregnes af 
den enkelte 
driftsherre. 

Tjeneste-
mands-
pensioner 

20,3 pct. 20,3 pct. 20,3 pct. 30 pct. Aktuarmæssig 
beregning pr. 
driftsherre el-
ler forsikrings-
sum. Alterna-
tivt 25 pct. 

Regule-
ring af 
over- og 
under-
skud 

Afvigelser in-
den for 5 pct. 
af belæg-
ningsprocen-
ten afholdes af 
driftsherren.  
Øvrigt ind-
regnes i tak-
sten 2 år efter.  

Overskud op 
til 5 pct. over-
føres til 
driftsherren. 
Øvrigt over-
skud og alt 
underskud re-
guleres efter-
følgende i tak-
sten. 

Afvigelser in-
den for 5 pct. 
af budgettet 
afholdes af 
driftsherren. 
Afvigelser 
over +/- 5 
pct. indregnes 
i taksten 2 år 
efter. 

Afvigelser in-
den for 5 pct. 
af budgettet 
afholdes af 
driftsherren. 
Afvigelser 
over +/- 5 
pct. indregnes 
i taksten 2 år 
efter. 

Mulighed for 
konsolidering 
op til samlet 
akkumuleret 5 
pct. Under-
skud afholdes 
af tilbuddets 
konsolidering. 
Øvrigt over- 
og underskud 
reguleres i ef-
terfølgende 
takst. 

Belæg-
nings-
procenter 

Der anvendes 
belægnings-
procenten to 
år forud for 
budgetåret. 
Ved midlerti-
dig overbe-
lægning kan 
denne undla-
des. 

De foregående 
to års faktiske 
belægnings-
procenter skal 
oplyses. 

Gennemsnit 
af de to fore-
gående års 
faktiske be-
lægningspro-
center supple-
ret med en 
konkret vur-
dering – væ-
sentlige afvi-
gelser skal be-
grundes. 

Faste belæg-
ningsprocen-
ter: Børn og 
unge: 95 pct., 
Voksen: 98 
pct. Krise-
centre og for-
sorgshjem: 
gns. af belæg-
ningspct. for 
tilbuddet to og 
tre år forud 
for bereg-
ningsåret. 

Fast belæg-
ningsprocent 
på 95 pct. for 
alle tilbud. 
Dette bør fra-
viges, hvis fx 
historiske data 
tilsiger det. 

 

Udover at tage stilling til principper for beregningen af taksterne vil det også være hen-

sigtsmæssigt, at der tages stilling til hvorvidt taksterne kan ændres i løbet af året. Ændring 

af takster i løbet af året bør kun ske i helt særlige tilfælde. Besluttes det, at taksterne kan 

ændres i løbet af året, bør der derfor aftales klare retningslinier for processen her omkring 

samt hvilke kriterier, der bør gøre sig gældende, for at en takst kan ændres i løbet af året. 

Det gælder for såvel takstnedsættelser som takstforhøjelser. 
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Takstudvikling 

For både 2010 og 2011 har der været vedtaget aftaler, der har til formål at sikre reducerede 

takster i de fleste regioner. Aftalerne har haft karakter af hensigtserklæringer frem for de-

cideret bindende aftaler. For at sikre større effekt af disse aftaler har flere kommuner efter-

lyst, at aftaler om takstudvikling blev gjort mere forpligtende. Derfor indføres nu et krav i 

styringsaftalen om aftaler om takstudviklingen for det kommende år. 

 

Aftaler om takstudvikling behøver ikke nødvendigvis at være aftaler om takstreduktion. 

Når det vurderes, at taksterne har et fornuftigt niveau, kan der fx også være tale om aftaler 

om at fastholde det eksisterende niveau for taksterne, dvs. ingen takststigning ud over 

pris- og lønfremskrivning. 

 

De hidtidige aftaler om takstreduktioner har været udformet på forskellig vis. Der har dog 

typisk været tale om fastsættelsen af en vis procentsats, som taksterne eller tilbuddenes 

budgetter har skullet reduceres med. I nedenstående tekstboks skitseres to forskellige til-

gange til målet om takstreduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bør fastlægges, hvordan man tilrettelægger modellen for takstudviklingen på den mest 

hensigtsmæssige måde – heri bør der tages hensyn både til udmøntningen og til opfølg-

ningen. 

 

 

I alle regioner er udgangspunktet, at taksten ikke kan ændres i løbet af året. I nogle re-

gioner har de imidlertid opstillet kriterier for de særlige tilfælde, hvor en takstændring i 

løbet af året kan komme på tale. 

 

I region Hovedstaden er det aftalt, at de direkte og indirekte udgifter kun kan ændres 

ved pl-fremskrivning, medmindre der er tale om ændring af tilbuddet og/eller en om-

lægning af tilbuddets målgruppe. 
 

 

For 2010 aftalte man i alle regioner initiativer, der skulle bidrage til en fremadrettet 

takstreduktion. Lignende aftaler er indgået i de fleste regioner for 2011. 

  

I region Midtjylland aftalte man for 2010 at hæve de faste belægningsprocenter, der 

anvendes i takstberegningen, idet de forudsatte belægningsprocenterne viste sig at være 

lavere end de realiserede belægningsprocenter. 

 

For 2011 har man i region Midtjylland aftalt en model med en fast reduktionsprocent. 

Denne model svarer til det, der blev aftalt i de fleste regioner for 2010. For 2011 er det 

konkret aftalt i region Midtjylland, at driftsherren skal reducere udgiftsbudgettet med 5 

pct. Takstreduktionen opgøres som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede 

takstbærende tilbud. Derudover er det aftalt, at takstregulering som følge af tidligere 

over- og underskud sker uafhængigt af besparelsen. 
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Samlet set kan der være behov for takstreduktioner, men behovet og potentialet er ikke 

nødvendigvis lige stort på alle tilbud. Det bør derfor overvejes hvem der skal berøres af 

takstreduktionskravet – bør eventuelle takstreduktionstiltag gennemføres på samme måde 

på alle tilbud, eller skal der stilles et samlet takstreduktionskrav til driftsherren, der herefter 

evt. selv må vurdere, hvilke tilbud der skal berøres af det samlede takstreduktionskrav?  

 

Afhængigt af hvordan man tilrettelægger modellen for takstudviklingsaftalen kan det også 

være relevant, at der aftales kriterier for, hvordan tilbud i særlige tilfælde kan blive undta-

get for de krav til takstudviklingen, der aftales. Det kunne fx være tilbud nævnt i udvik-

lingsstrategien, hvor der er aftalt omlægning og nyudvikling, afprøvning af nye meto-

der/tilgange/fleksibilitet i en bestemt periode. 

 

Herudover bør det overvejes, hvordan en aftale om takstudviklingen gennemføres. I tilfælde 

af en aftale om takstreduktion, er det da institutionernes budgetter, der skal reduceres med 

et aftalt mål? Eller er det taksterne i sig selv, der skal reduceres med et aftalt mål? Eller no-

get helt tredje? I alle tilfælde bør det i tilknytning hertil overvejes, hvordan der tages højde 

for eventuelle ændringer af belægningsprocenter, overheadsatsen, afskrivnings- og for-

rentningssatser, indregning af over- og underskud mv., således at disse parametre ikke ud-

vander målet om takstreduktion. Det er også væsentligt at få fastlagt i forhold til opfølg-

ningen på aftalen om takstudvikling. 

 

Det bør fra start stå klart, hvordan der følges op på aftalen om takstudvikling – hvad måler 

man på, og hvordan spiller andre elementer ind i denne måling? I tilknytning hertil kan det 

også aftales, hvordan man håndterer en eventuel manglende overholdelse af aftalen. 

 

Det bør ligeledes aftales, hvornår der følges op på aftalen om takstudvikling. Opfølgningen 

bør foretages hurtigst muligt efter, at taksterne er fastlagt. I budgetlægningen i de enkelte 

kommuner bør man kunne regne med, at alle driftsherrer lever op til aftalen om takstre-

duktioner. Er der imidlertid enkelte driftsherrer, der ikke lever op til aftalen, bør det hur-

tigst muligt klargøres, så der kan tages højde herfor i de berørte køber-kommuners bud-

getter. 

 

Udvikling i serviceniveau 

Drøftelser af takstudviklingen bør altid knyttes til drøftelser af udviklingen i serviceniveau. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt i tilknytning til aftaler om takstreduktioner også at 

indgå aftaler om hvilke frihedsgrader den enkelte driftsherre har til selv at vedtage markan-

te ændringer af tilbuddet med betydelig effekt på taksten for tilbuddet. 

 

Det er dog væsentligt, at sådanne aftaler ikke bliver for snærende for driftsherren – det 

skal fortsat være attraktivt for driftsherren at være driftsherre, og der skal være mulighed 

for at kunne udvikle tilbuddene. Der er derfor tale om at finde en svær balancegang mel-

lem hensynet til driftsherrens frihed til at være ’herre i eget hus’ og hensynet til køberne, 

der ikke har mulighed for at flytte en borger, alene fordi taksten stiger, og derfor er nødt til 

at betale den højere takst. 

 

Konkret kan en aftale om driftsherrens frihedsgrader i forhold til udvikling af serviceni-

veauet fx beskrive en grænse i form af et beløb eller en procentmæssig ændring af taksten 

eller tilbuddets budget. Medfører en ændring af fx normeringen eller et renoveringspro-

jekt, at taksten eller tilbuddets budget stiger ud over denne grænse, kan det aftales, at 

driftsherren skal have godkendelse fra samtlige parter i styringsaftalen, fra de berørte kø-
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ber-kommuner eller fra et tredje beslutningsforum for at kunne gennemføre ændringen 

med betydelig påvirkning af taksten. 

 

Aftaler om frihedsgrader for driftsherren i forhold til at ændre serviceniveauet bør således 

alene omhandle overordnede generelle principper, der evt. kan differentieres i forhold til 

forskellige tilbudstyper. Der bør således ikke være tale om aftaler om serviceniveau på 

hvert enkelt tilbud. 

 

Aftaler om prisstruktur 

 

 

 

 

 

Nogle tilbud anvender takster, der er differentierede i forhold til de forskellige ydelsespak-

ker de er tilknyttet. Andre tilbud anvender en gennemsnitstakst for hele tilbuddet, hvor 

eventuelt større behov end der kan dækkes inden for gennemsnitstaksten dækkes gennem 

tillægstakster. Hidtil har det imidlertid ikke altid været klart for køberne, hvilken prisstruk-

tur det enkelte tilbud har. Det har i nogle tilfælde givet anledning til misforståelser og 

uenighed om, hvorvidt en borgers behov tilsiger anvendelse af tillægstakster på det pågæl-

dende tilbud. Kravet om synliggørelsen af tilbuddenes prisstruktur skal skabe øget gen-

nemskuelighed i forhold til, hvad køberen kan forvente at få for prisen. 

 

Aftalen om prisstruktur rummer muligheder for variation. Det kan aftales, at alle tilbud 

anvender samme prisstruktur, fx anvendelse af ydelsespakker. På den anden side kan det 

dog også aftales, at der anvendes den prisstruktur for det enkelte tilbud, som driftsherren 

finder mest hensigtsmæssig. Det vigtigste er således ikke at alle anvender samme prisstruk-

tur, men at prisstrukturen for de enkelte tilbud synliggøres. 

 

I tilfælde hvor det aftales, at der kan anvendes tillægstakster, vil det være hensigtsmæssigt 

samtidig at aftale, hvilke kriterier der skal gøre sig gældende, for at anvendelsen af tillægs-

takster kan komme på tale. Der kan fx aftales, at dækningen af borgerens behov skal afvi-

ge beløbsmæssigt med en fastsat procentsats i forhold til gennemsnitstaksten. Der kan li-

geledes aftales, at tillægstakster kun kan anvendes i sager over en vis beløbsstørrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lovpligtige krav er alene: At prisstrukturen for de enkelte tilbud, der er omfattet 
af styringsaftalen, tydeliggøres.  

 

I region Syddanmark er udgangspunktet, at der skal beregnes én takst for hver gruppe 

af borgere, som hvad personaleressourcer angår modtager ydelser af et ensartet om-

fang, og som indgår i samme faglige og driftsmæssige sammenhæng. Der er dog aftalt 

mulighed for differentiering af taksterne i særlige tilfælde. 

 

Udgangspunktet for differentieringen er borgernes funktionsniveau og dermed perso-

nalebehovet hos forskellige grupper. Udgangspunktet er, at hvis forskellen i den gen-

nemsnitlige årlige personaleudgift mellem to grupper overstiger de vejledende niveauer 

på ca. 165.000 kr. for døgntilbud og ca. 70.000 kr. for dagtilbud, så bør en takstdiffe-

rentiering overvejes. 
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I tilknytning til aftalen om prisstruktur kan det endvidere være relevant at drøfte aftaler 

om brug af enkeltmandsforanstaltninger. Der kan herunder fx aftales retningslinier for, 

hvilke betingelser, der skal gøre sig gældende, for at der kan etableres et enkeltmandspro-

jekt. Ligeledes kan det aftales, hvordan man kan samarbejde om enkeltmandsprojekter på 

tværs af kommunerne. 

 

Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

 

 

 

 

 

Som et væsentligt led i kapacitetsstyringen på tværs af kommunegrænser skal der indgås 

aftaler om hvilke tilbud, der skal oprettes for at kunne imødekomme den efterspørgsel, der 

forventes for det kommende år, samt hvilke tilbud, der skal lukkes som følge af fx mang-

lende efterspørgsel. 

 

Kapaciteten vil i et vist omfang blive aftalt i udviklingsstrategien, herunder også hvilke til-

bud, der skal oprettes eller lukkes. I de tilfælde, hvor det fremgår klart af udviklingsstrate-

gien hvilke tilbud, der skal hhv. lukkes eller oprettes, samt hvor længe de er til rådighed i 

det kommende år, vil det være tilstrækkeligt med en henvisning til udviklingsstrategien. 

 

Målgrupperne for udviklingsstrategien og styringsaftalen vil imidlertid ikke altid være fuldt 

overlappende. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at aftalen om oprettelse og lukning af 

tilbud fra udviklingsstrategien gengives i styringsaftalen.  

 

I forbindelse med oplysningen om hvilke tilbud, der ikke længere står til rådighed, og hvil-

ke nye tilbud, der kommer til at stå til rådighed bør man ligeledes overveje, hvilke supple-

rende oplysninger om de pågældende tilbud, der er nødvendige, for at købere kan vurdere 

det fremtidige udbud. Det kan fx være hensigtsmæssigt at beskrive det faglige indhold, fx 

den behandlingsmæssige tilgang, normering og personalesammensætning mv. Derudover 

kan det også være relevant at beskrive parametre af mere økonomisk karakter, fx prisstruk-

turen. 

 

I forhold til aftaler om lukning af tilbud og pladser vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, 

at der aftales varslingsperioder herfor. Varslingsperioden bør fastsættes under hensyn til, at 

køber-kommunen kan nå et finde et alternativ samt hensynet til, at driftsherren bør kunne 

tilpasse sin kapacitet uden unødig forsinkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Det lovpligtige krav er alene: At det skal fremgå, hvilke tilbud og pladser der er aftalt 
skal hhv. oprettes og lukkes.  
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Aftaler om principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet 

med oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

 

 

 

 

 

Som driftsherre påtager man sig et stort økonomisk ansvar. I nogle tilfælde kan det øko-

nomiske ansvar blive for stort at stå alene med, hvorfor dette kan afholde kommuner for 

at påtage sig rollen som driftsherre for en institution. Det at påtage sig ansvaret som 

driftsherre kan gøres mere attraktivt, hvis man på forhånd har aftalt, at driftsherren ikke 

står alene med det økonomiske ansvar både i forbindelse med oprettelse af tilbud og i for-

bindelse med lukning af tilbud. 

 

Særligt håndteringen af udgifter forbundet med lukningen af institutioner har flere steder 

skabt konflikt, da der ikke på forhånd har været klare aftaler om, i hvilket omfang man kan 

pålægge andre kommuner ansvar for lukningen af et tilbud og dermed også pålægge dem, 

at bidrage til den samlede regning. Styringsaftalerne skal bidrage til en bedre håndtering af 

begge ovenfor skitserede problemstillinger gennem fastlæggelse af klare retningslinier. 

 

Lukning af tilbud og pladser 

I forbindelse med lukning af tilbud vil der typisk være en efterfølgende regning. Der kan  

være mange synsvinkler på, hvem der er ansvarlig for denne regning – er det driftsherren, 

der ikke har formået at nedjustere kapaciteten? Er det køber-kommuner, der pludseligt har 

revisiteret et større antal borgere til andre tilbud? Hvis der ikke er fastsat klare retningslini-

er for, hvem der skal finansiere den efterfølgende regning samt hvor store andele heraf in-

den lukningen af et tilbud, vil der ofte opstå en konflikt, der kan være meget skadelig for 

det fortsatte samarbejde, og som kan være svær at få udredt. 

 

Det bør derfor aftales, hvem der i tilfælde af lukning af tilbud kan stilles økonomisk til an-

svar og dermed bør deltage i finansieringen. Enten kan man jf. ovenstående vælge, at 

samtlige udgifter i forbindelse med lukning af tilbuddet påhviler driftsherren, eller at også 

køberkommunerne pålægges en del af ansvaret og dermed finansieringen. Hvis man væl-

ger den sidste løsning, dvs. at også køber-kommuner skal medfinansiere, bør man tage stil-

ling til to ting. 

 

For det første bør der tages stilling til, hvilke køberkommuner der kan pålægges medfinan-

sieringsansvar. Her kan vælges mange forskellige modeller. Fx kan man vælge, at det er 

køber-kommunerne, der på lukningstidspunktet har borgere på tilbuddet, der kan pålæg-

ges finansieringsansvar. Alternativt kan man vælge, at det er køber-kommuner, der har 

haft borgere på tilbuddet inden for en given periode forud for lukningen. Den sidste mu-

lighed tager højde for, at lukningen bl.a. kan være forårsaget af tidligere køber-kommuners 

revisitering af borgere med flytning fra tilbuddet som konsekvens. 

 

For det andet bør der tages stilling til, hvor store andele af regningen, der skal finansieres 

af hhv. driftsherren og køberkommunerne. En model kan være, at driftsherren pålægges 

en vis procentdel af regningen, mens køber-kommunerne pålægges det resterende beløb 

fordelt efter en vedtaget nøgle. En anden model kan være, at hele regningen fordeles lige-

Det lovpligtige krav er alene: At der aftales principper for i hvilket omfang driftsher-
rens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser håndteres.  
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ligt i forhold til antallet af borgere på tilbuddet uafhængigt af, om borgeren hører hjemme 

hos driftsherren eller hos en anden kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilknytning til aftaler om lukning af tilbud vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at aftale 

varslingsperioder for køber-kommuners flytning af borgere, dvs. opsigelsesvarsler. Derved 

øges driftsherrens muligheder for at tilpasse kapaciteten til det mindre antal borgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I region Sjælland har man aftalt en model for finansiering af lukning af tilbud, hvor 

udgifterne finansieres af de aktuelle brugere. Konkret har man aftalt, at brugerkom-

munerne betaler en a conto takst fra beslutningen om lukning er taget til tilbuddet ned-

lægges. Merudgifter fordeles mellem brugerkommuner i det fulde kalenderår, hvor 

lukningsbeslutningen tages og fordeles på baggrund af brugerkommunernes belæg-

ningsmæssige andel i det fulde kalenderår. 

 

I region Syddanmark har man aftalt en model, hvor finansieringen af udgifterne for-

bundet med lukning af et tilbud fordeles på de kommuner, der har anvendt tilbuddet i 

de tre år der ligger forud for året, hvor beslutningen om lukning træffes. Konkret er 

det aftalt, at efterreguleringen fordeles efter brugerkommunernes samlede antal an-

vendte belægningsdage i tre år forud for året, hvor lukning besluttes. Hensigten her-

med er at sikre, at der fortsat visiteres til et tilbud, som i en periode har en vigende be-

lægning. 

 

I de fleste rammeaftaler har der i forvejen været aftaler om opsigelsesvarsler. For de 

fleste rammeaftalers vedkommende har der også været tale om opsigelsesvarsler, der er 

differentieret i forhold til de forskellige tilbudstyper. 

 

I region Hovedstaden har man aftalt opsigelsesvarsler, der gælder for købers ”alminde-

lige” opsigelse af enkeltpladser. Opsigelsesvarslerne er differentieret i forhold til til-

budstype: 

 

 Døgntilbud: Løbende måned plus 30 dage 

 Aflastningstilbud: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for en bestilt plads 

skal ske mindst 14 dage før. 

 Specialundervisningstilbud for børn: Løbende måned plus 90 dage. 

 

For ovenstående tilbud er der aftalt mulighed for at kommunaldirektørkredsen kan af-

tale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. 

 

I region Hovedstaden har man derudover aftalt et opsigelsesvarsel på løbende måned 

plus seks måneder, når der er tale om, at en køberkommune på samme tilbud vælger at 

opsige tre eller flere pladser, eller pladser svarende til indtægter på 20 pct. eller mere af 

tilbuddets takstbaserede indtægtsbudget.  

 

I region Sjælland har man valgt en model for opsigelsesvarsler i den modsatte ende af 

spektret. Her er det aftalt, at opsigelsesvarsler aftales individuelt i betalingsaftalerne 

mellem sælger og køber. 
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Oprettelse af tilbud og pladser 

For at det vil være rentabelt at oprette et nyt tilbud har driftsherren behov for at vide, at 

der vil være efterspørgsel efter det pågældende tilbud. Dette kan gøres via mere eller min-

dre forpligtende tilkendegivelser. Uanset hvilken form man vælger, vil det være hensigts-

mæssigt, at der på forhånd er aftalt klare retningslinier herfor. 

 

For at påtage sig den økonomisk store opgave, det er at etablere et nyt tilbud, kan det vur-

deres, om der er behov for et vist bindende tilsagn fra andre kommuner, fx i et klynge-

samarbejde mellem få kommuner. I den ene ende af spekteret kan man aftale, at driftsher-

ren selv påtager sig det fulde ansvar og derfor ikke kan forpligte andre. I den anden ende 

af spekteret kan man aftale, at de køber-kommuner, der ønsker at gøre brug af det nyop-

rettede tilbud forpligter sig til i en vis fastsat periode at købe pladser på det konkrete til-

bud. I tilknytning hertil kan man eventuelt aftale et vist forbrugsniveau i samme periode. 

Et tænkt eksempel kunne være, at en given kommune, der ønsker at gøre brug af det ny-

oprettede tilbud, forpligter sig til i de første to år at købe minimum tre pladser. 

 

Uanset om aftalen vedrører oprettelse eller lukning af tilbud eller pladser, er det afgørende, 

at aftalen afspejler en afvejning mellem køber- og sælgerhensyn. Det er vigtigt, at det fort-

sat er attraktivt at være driftsherre og ligeledes fortsat er attraktivt at købe tilbud uden for 

egen kommune. 

 

Aftaler om afregningsfrister 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt for økonomistyringen, at man som køber får sine regninger til tiden og lige-

ledes at sælger får sine indtægter til tiden. På den baggrund skal der i styringsaftalen aftales 

frister for afregning på de omfattede tilbud. 

 

Aftalerne om afregningsfrister skal fastsætte en frist for, hvornår regningen skal fremsen-

des fra de omfattede tilbud. Det kan eventuelt være hensigtsmæssigt i fastsættelsen af af-

regningsfrister at skelne mellem forskellige tilbudstyper. 

 

Flere kommuner har påpeget, at modtagelse af regninger, der vedrører aktiviteter, der fo-

regik flere år tilbage er en væsentlig styringsmæssig udfordring. Det er derfor vigtigt at sik-

re overholdelse af de aftalte afregningsfrister. 

 

I tilknytning til aftaler om afregningsfrister kan der ligeledes aftales betalingsfrister for kø-

beren, således at sælger også sikres sine nødvendige indtægter. I forlængelse heraf kan det 

aftales eventuelle sanktionsmuligheder ved manglende betaling. 

 

 

 

 

 

 

Det lovpligtige krav er alene: At der aftales afregningsfrister for de tilbud, der er om-
fattet af styringsaftalen. 
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Tabel 3: Oversigt over afregnings- og betalingsfrister i de fem rammeaftaler for 2011  
 Hovedsta-

den 
Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Afregnings-
frister 

Månedsvis 
forud pr. den 
10. i måneden 
for alle tilbud 

Månedsvis af-
regning 

Månedsvis af-
regning 

Månedsvis af-
regning 

Månedsvis af-
regning 

Betalings-
frister 

- 14 dages be-
talingsfrist 

En måneds 
betalingsfrist 

14 dages be-
talingsfrist 

- 

 

Tilkendegivelse om overtagelse af regionale tilbud og den fremtidige 

rådighed heraf 

 

 

 

 

 

 

Regionale tilbud kan overtages af den kommune, de er geografisk beliggende, jf. servicelo-

vens § 186. Af planlægningshensyn er der krav om, at kommunen, som ønsker at overtage 

et regionalt tilbud, der er beliggende i kommunen, skal tilkendegive dette i styringsaftalen. 

 

Indførelsen af dette krav har til formål at sikre en tilstrækkelig varslingsperiode i forhold til 

regionens overdragelse af tilbuddet. Samtidig sikres information om ny driftsherre til kø-

bere af pladser på det pågældende tilbud. 

 

Derudover tydeliggør tilkendegivelsen om overtagelse i styringsaftalen, at kommunen, der 

overtager tilbuddet, accepterer, at tilbuddet efter overtagelse underlægges de styringsmæs-

sige aftaler fx for takstudviklingen, der er indgået i regi af styringsaftalen. 

 

I forbindelse med overtagelsen af et regionalt tilbud kræves det ligeledes, at det fastlægges 

i hvilket omfang tilbuddet vil være til rådighed for andre kommuner, der ønsker at købe 

pladser der. I angivelsen af hvor mange pladser, der vil være til rådighed for andre købere, 

kan det være hensigtsmæssigt at foretage en skelnen mellem forskellige typer pladser in-

denfor tilbuddet, fx antallet af pladser inden for forskellige ydelsespakker, der stilles til rå-

dighed for andre kommuners køb. Dette øger mulighederne for andre kommuner for at 

vurdere om de pladser, der stilles til rådighed er relevante for dem og kan ligeledes kvalifi-

cere den overordnede kapacitetsstyring.  

 

 

 

 

 

  

Det lovpligtige krav er alene: At det skal fremgå hvilke regionale tilbud, der overtages 
kommunalt, samt i hvilket omfang overtagne tilbud står til rådighed for de øvrige 
kommuner.  


