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Kapitel 1. Indledning 

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende 
år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidsthe-
den om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det 
specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kom-
munegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og 
salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det 
hidtidige rammeaftalekoncept. Der stilles i regelgrundlaget krav om, at styringsaftalen 
indeholder: 
 

• Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen 
• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 
• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud 
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 
• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi 
• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 
• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvri-
ge kommuner 

 
Tilbud på socialområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige 
administrative opgaver omkring rammeaftalen og de specialrådgivningsydelser, hvorom 
der indgås kontrakt med VISO. 
 
Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed enten i 
form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i private tilbud, tilbud i de fem 
regioner eller tilbud i andre kommuner. Dog har regionerne leverandørpligt på en række 
fastlagte områder. 
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Kapitel 2. Tilbud omfattet af styringsaftalen 

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler er det indenfor fastsatte rammer op til kommu-
nerne i fællesskab at fastlægge præcis hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen 
(styringsaftalen). 
 
Det er besluttet at specialiserede sociale tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anven-
des af andre kommuner end driftsherren er en del af rammeaftalen. De enkelte tilbud der 
er omfattet af rammeaftalen kan ses i bilag 1. Driftsherrerne opfordres til, at lade takst-
beregningsprincipperne være gældende for alle tilbud. 
 
Tabel 2.1. Oversigt over antal pladser  

 2015 
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

Dagpladser  
Døgnpladser  

Sikrede institutioner for børn og unge  
Åbne dagpladser  
Åbne døgnpladser  
Sikrede pladser  

Voksne med sindslidelse  
Dagpladser  
Døgnpladser  

Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede  
Dagpladser  
Døgnpladser  

Personer med psykisk handicap inkl. autister  
Dagpladser  
Døgnpladser  

Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse 1)  
Samlet antal pladser  

Personer med kommunikationshandicap  
Dagpladser  

Kvindekrisecentre  
Samlet antal pladser  

Forsorgshjem  
Dagpladser  
Døgnpladser  

Stofmisbrugsområdet 2)  
Dagpladser  
Døgnpladser  

Note 1: Pladsantallet til beskyttet beskæftigelse vedrører kun de pladser, der er placeret på de kommunale revalideringsin-
stitutioner. Målgruppen (voksne handicappede, sindslidende mv.) er ikke på forhånd angivet. Det skyldes, at revaliderings-
institutionernes øvrige virksomhed ikke er omfattet af rammeaftalen. Øvrige pladser til beskyttet beskæftigelse indgår i de 
øvrige dagtilbud uden yderligere specifikation.  Note 2: Tilbuddene efter sundhedslovgivningen er ikke omfattet af ramme-
aftalen. Oversigten henfører kun til stofmisbrugsbehandling efter serviceloven. 
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Kapitel 3. Udviklingen i taksterne 

Driftsudgifterne skal for den enkelte driftsherres samlede tilbud holdes inden for den al-
mindelige pris- og lønfremskrivning fra KL. 
 
Hvis der i Lov og Cirkulære program indgår ændringer der gør det dyrere/billigere at dri-
ve tilbud, får det den konsekvens i forhold til aftalen om takstudvikling at driftsherre skal 
reducere/øge det som kommunerne ellers bliver kompenseret for via DUT midlerne for 
ændringer i Lov og Cirkulære programmet. Ved store ændringer kan det have en betyde-
lig konsekvens som eksempelvis besparelser for driftsherre. Følgende procedure er derfor 
aftalt:  
 
Hvert år når Lov og Cirkulæreprogrammet offentliggøres kan der herudfra konstateres 
om der er forhold der påvirker omkostningerne ved at drive tilbud. Ud fra disse forhold 
estimerer sekretariatet for rammeaftaler en procent som DASSOS (Den Administrative 
Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet)) sammen med Lov og Cirkulæ-
reprogram orienteres om på sit møde i august, således DASSOS kan beslutte om der skal 
reguleres herfor i den aftalte takstudvikling.  
 
Taksterne beregnes normalt som et gennemsnit for den ydelsespakke, der gælder for 
takstgruppen. Denne standardtakst kan imidlertid i helt særlige tilfælde erstattes af indi-
viduelt beregnede takster. Dette kan ske i form af tillægstakser, procentregulering af 
standardtaksten eller som helt individuelt beregnede projekttakster. 
 
For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % 
takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der er 
aftalt betaling udover den almindelige takst. Den enkelte kommune vil modtage en an-
modning, når opgørelsen indkaldes. 
 
Der skal sikres et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på ram-
meaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og socialretlige 
konsekvenser. 
 
Der er enighed om: 

• At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsnin-
ger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning 
og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdsti-
der, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. 
 

• At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med hen-
blik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.  
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• At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra ud-
viklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reduce-
re administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %. 
 

• At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere 
omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herun-
der at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne 
svarende til de offentlige driftsherrers reduktion. 
 

• De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke om-
fattet af takstreguleringen.  
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Kapitel 4. Prisstrukturen for de omfattede tilbud 

4.1 Principper for takstfastsættelse 

Ved fastsættelse af takster for regionale og kommunale tilbud anvendes følgende 
overordnede principper: 
 

• Incitament til effektiv drift  
Udbyderen skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, 
herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Efterspørgeren skal 
have incitament til at indgå i dialog med udbyderen om væsentlige ændringer i ef-
terspørgslen. 
 

• Taksterne skal være retvisende 
Sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på priserne. Administrationen af 
takstsystemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for den nødvendige 
differentiering. Takstsystemet skal være gennemsigtigt. 
 

• Budgetsikkerhed for kommunerne og Region Midtjylland  
Budgetterne skal være realistiske i forhold til de faktiske omkostninger. Løbende 
dialog og tilpasning af kapaciteten sikrer, at risiko for uforudsete udsving i økono-
mien dækkes ind. 
 

• Udviklingstiltag 
Det enkelte kommunale eller regionale tilbud skal sikres muligheden for løbende 
udvikling. Omkostningerne indregnes i taksten. Omfanget af udviklingstiltag fast-
sættes i den årlige styringsaftale, jf. kapitel 4.3. 
 

• Samme regler for alle udbydere af tilbud 
For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de samme regler for omkost-
ningsberegninger for alle udbydere inden for rammeaftalens område. Der er enig-
hed om, at taksterne betragtes som endelige, og at efterregulering skal begrænses 
i størst mulig omfang. Undtagelser fra denne aftale om at taksterne er endelige  
fremgår af kapitel 6 i bilag 2.  
 

4.2 Indhold af taksterne 

Taksterne skal indeholde alle omkostninger, der kan henføres til et tilbud. Taksterne skal 
blandt andet rumme tilbuddenes driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, henførbare 
administrationsudgifter, udgifter ved ubenyttede pladser, pladser til akutte tilbud og 
eventuelt beredskab som led i at undgå ventelister. 
 
Endvidere skal taksterne indeholde udgifter til afskrivning og forrentning af driftsherrens 
bygninger, grunde samt inventar og driftsmidler, der ikke kan afskrives straks. Hvis til-
buddet holder til i lejede lokaler, indregnes de faktiske udgifter til husleje. Desuden ind-
regnes udgifter til opsparet tjenestemandspension i driftsåret. Endelig skal der indregnes 
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en regulering af over- eller underskud fra tidligere år, hvis over-/underskuddet er på me-
re end +/- 5 %. 
 
Kommunerne i regionen og Region Midtjylland har indgået aftale om omkostnings- og be-
regningsmodeller på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen fremgår af bilag 2 
og giver en mere detaljeret beskrivelse af grundlaget for beregningen af de årlige takster 
for de tilbud, der indgår i rammeaftalen. 
 

4.3 Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale 

I forbindelse med den årlige rammeaftale, er der aftalt visse generelle forudsætninger for 
beregningen af taksterne.  
 
Det er aftalt, at følgende procentsatser skal benyttes i takstberegningen for de enkelte 
tilbud: 
 Procentsats 
Administration 6,1 
Opsparing til pensionsomkostning for tjenestemænd 30,0 
Forrentning af grunde, bygninger og inventar (Nationalbankens diskonto 
1. maj året før budgetåret plus 1 procent) 

1,00 

 
Kommunerne og Region Midtjylland har aftalt, at procenten for ”Administration” er en 
maksimal procent. En nærmere beskrivelse af takstberegningen, og herunder også mu-
lighederne for at fravige procentsatserne, findes i bilag 2 til styringsaftalen. 
 
Belægningsprocent: Det er aftalt, at følgende belægningsprocenter skal benyttes for 
alle tilbud, hvor der afregnes efter antal dag- eller døgnpladser: 
 
 Belægningsprocent 
Børn og Unge området 98 % 
Voksenområdet (ekskl. forsorgshjem og kvindekrisecentre) 100 % 
 
 
Anvendelsen af ovenstående belægningsprocenter er nærmere beskrevet i bilag 2, hvor 
det også er beskrevet, hvordan belægningsforudsætninger for forsorgshjem og kvinde-
krisecentre beregnes. Ligeledes findes der undtagelser for akut-tilbud og for nyetablere-
de tilbud. 
 
Varslingsfristerne for udskrivning fra dag- og døgntilbud er løbende måned + 1 måned, 
forudsat pladsen ikke sælges til anden side, og at leverandøren fortsat har omkostninger 
til pladsen i hele perioden. Takstgruppen har udarbejdet en vejledning omkring opsigel-
sesvarslet som kan findes på Socialportalen (www.socialportalen.viborg.dk). 
 
Visitations- og betalingsaftale: For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb af 
pladser mellem myndigheder, skal der indgås en skriftlig visitations- og betalingsaftale 
mellem køber og sælger. 
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Handlekommunen har ansvaret for visitationen/re-visitationen. Driftsherren udarbejder 
og sender betalingsaftale til godkendelse i handlekommune. 
 
I tilfælde af re-visitation og deraf større ændringer i betalingen, forpligter den enkelte 
handlekommune sig til at inddrage betalingskommunen.1 
 
Takstgrupper: Taksterne er beregnet ud fra en gennemsnitlig ydelsespakke, defineret 
via en servicedeklaration eller anden indholdsbeskrivelse. Dog kan der som en del af den 
årlige fastsættelse af takster indberettes flere takstgrupper (Differentierede takster) med 
hver sin servicedeklaration eller indholdsbeskrivelse i samme tilbud. Det skal ske inden-
for en uændret samlet ramme for det enkelte tilbud. 
 
Når der anvendes differentierede takster skal der på Tilbudsportalen findes en ydelsesbe-
skrivelse, hvoraf det konkret fremgår, hvordan ydelserne adskiller sig i de niveauer, som 
anvendes som differentierede takstgrupper. Det skal være tydeligt, f.eks. med angivelse 
af forskelle i timetal, hvordan der anvendes forskellige ressourcer på de forskellige ni-
veauer. Driftsherren skal desuden tilstræbe at de ressourcer, der anvendes i det enkelte 
tilbud, også reelt svarer til de ydelsesniveauer (differentierede takstgrupper), som bor-
gerne er visiteret til.  
 
I helt særlige tilfælde kan taksterne erstattes af individuelt beregnede takster. Dette kan 
ske i form af tillæg for ydelser, som ligger udover ydelsespakken, eller i form af en aftalt 
procentvis regulering af taksten, eller som en helt individuelt aftalt takst (projekttakst). 
 
Der er enighed imellem kommunerne og regionen om, at begrænse anvendelsen af til-
lægstakster, procentreguleringer og projekttakster mest muligt. For at kunne følge ud-
viklingen skal det indskærpes, at uanset om der anvendes en standardtakst, en differen-
tieret takstgruppe, en standardtakst med tillæg, en procentreguleret standardtakst eller 
en projekttakst, så skal pladserne og de fulde omkostninger og takstelementer indberet-
tes i den årlige opgørelse af over- og underskud. 
 
Abonnementsaftaler: Der er mulighed for, at køber og sælger kan indgå abonne-
mentsaftaler på en række særlige områder. I forhold til behandling af misbrugere er der 
ligeledes behov for en særlig håndtering af takstberegningen. Principperne for indgåelse 
af abonnementsordninger og takststrukturer for misbrugsbehandling er nærmere beskre-
vet i bilag 3. 
 
Regulering af over-/underskud2: Det er et lovkrav, at regionernes og kommunernes 
over- og underskud efterreguleres i taksterne to år efter. Der er enighed om, at efterre-
                                                   
1
 Lovgivning har med virkning fra 2010 skabt sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar 

på det specialiserede socialområde, hvor disse måtte være delt mellem handle- og betalingskommune. Udgangspunktet 
er, at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen. 
2
 Reglerne beskrevet her følger bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud som er gældende i 

2014. Der forventes at træde en ny bekendtgørelse i kraft med virkning pr. 1. januar 2015, som forventes at ændre på regler-

ne for opgørelse af over-/underskud.  
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gulering af takster så vidt muligt bør undgås, og at de enkelte tilbud bør have incitament 
til at sikre en så effektiv drift, som overhovedet muligt. Det aftales derfor, at et årligt 
over- eller underskud på +/- 5 % ikke efterreguleres i taksten to år efter, idet det anta-
ges at over- eller underskud af denne størrelsesorden er et led i almindelig rationel 
driftsvaretagelse. Den del af et over- eller underskud, som ikke indregnes i taksten 2 år 
efter (fordi det er mindre end 5 %), skal i stedet indgå i opgørelsen af over- og under-
skud i det følgende driftsår. 
 
Er der tilbud, hvor over- eller underskud er større end +/- 5 %, udlignes den andel af 
over- eller underskud, som ligger ud over +/- 5 %, på tværs af tilbuddene indenfor 
samme udligningsgruppe. Udligningsgrupperne er defineret i styringsaftalens bilag 2. 
 
Kommunerne kan efter behov vælge en mere detaljeret inddeling, for at tage hensyn til 
kommunens organisering og politisk vedtagne bevillingsniveauer. Retningslinjerne for re-
gulering af over-/underskud er nærmere beskrevet i bilag 2. Desuden henvises til ”Vej-
ledning til regulering af over-/underskud” som findes på www.socialportalen.viborg.dk. 
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Kapitel 5. Oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

5.1 Procedurer for justering af rammeaftalen 

Der er en vis grad af rummelighed i rammeaftalen. Driftsherren har mulighed for at fore-
tage justeringer på tilbudsniveau, idet der påhviler en forpligtigelse til at tilpasse kapaci-
teten.  
 
Driftsherrens forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten er vigtig, og er en central forudsæt-
ning for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Den løbende tilpasning er afgørende for 
at undgå tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og venteliste).  
 
Den enkelte kommune og Region Midtjylland har dermed pligt til, via løbende justeringer, 
at udnytte ressourcerne optimalt. Tidlig orientering og dialog med de berørte parter er i 
den forbindelse afgørende - inden godkendelse i DASSOS.  
 
Der er mellem kommuner og Region Midtjylland enighed om behovet for løbende opfølg-
ning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. For at sikre den mest opti-
male kapacitet, er samarbejdsparterne enige om, at der gennem faglig dialog og behovs-
vurdering, kan foregå en løbende planlægning for en række målgrupper. Som følge heraf 
kan det blive nødvendigt at udarbejde tillæg til rammeaftalen. 
 
Foretager en kommune større ændringer i form af oprettelse af et nyt tilbud, skal de øv-
rige kommuner og Region Midtjylland orienteres så tidligt som muligt – og senest når be-
slutningen er truffet. ’Fair play’ er i den forbindelse centralt, hvorfor der lægges vægt på 
drøftelser mellem parterne så tidligt som muligt i processen.  
 
Da alle regionale tilbud drives efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen, jf. 
Servicelovens § 5, kræver det godkendelse af kommunerne, hvis Region Midtjylland fin-
der behov for oprettelse af nye tilbud eller ændringer i de eksisterende tilbud. Når en 
kommunalbestyrelse overtager et tilbud fra regionen, overføres leverandørforpligtelsen, 
og tilbuddet skal som hidtil indgå i rammeaftalen. 

  
Er der behov for større ændringer - eksempelvis nedlæggelse af et tilbud - behandles 
emnet i DASSOS inden den endelige beslutning i driftskommunen. Også her er tidlig dia-
log med de berørte parter af central betydning.  
 
For at undgå prisglidninger kan der ikke ske ændringer af taksten i aftaleperioden som 
følge af evt. kapacitetsændringer. Der henvises til styringsaftalens bilag 2, kapitel 6 for 
regler om ændring af takster. 
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5.2 Tilpasninger og ændringer i kapaciteten 

Som led i udarbejdelsen af styringsaftalen har kommunerne indsendt en kommunal ind-
beretning til Sekretariat for rammeaftaler, hvori det forventede behov for tilbud i 2015 
præsenteres. 
 
De kommunale indberetninger viser, at kommunerne, med enkelte undtagelser, forven-
ter uændret forbrug i 2015. På den baggrund er det besluttet, at den kapacitet, der blev 
stillet til rådighed for kommunerne i regionen i 2014, overordnet set videreføres til 2015 
med visse justeringer.  
 
Når der er konkrete forslag til justeringer på en institution, er der gode erfaringer med at 
driftsherren mødes med de aktuelle betalingskommuner til fastlæggelse af målgruppe, 
antal pladser og serviceniveau, inden der træffes endelig beslutning. 

5.3 Udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud 

Ved oprettelse og lukning af et tilbud er det driftsherren, der alene er ansvarlig for even-
tuelle uforudsete problemstillinger, herunder eventuelle økonomiske problemstillinger. 
Der kan således ikke fortages efterregulering af taksten eller på anden måde foretages 
restafregning til betalingskommunerne. Der kan heller ikke på anden måde sendes rest-
afregning til betalingskommunerne, og eventuelle over-/underskud kan ikke indregnes i 
andre tilbud i udligningsgruppen. 
 
Ved sammenlægning/opsplitning af tilbud skal over-/underskud følge med til det/de nye 
tilbud. I fordelingen tages hensyn til de konkrete forhold i omlægningen. Eksempelvis 
kan over-/underskud overføres forholdsmæssigt til to eller flere tilbud, som det oprinde-
lige tilbud opsplittes i, idet der tages hensyn til, hvordan borgerne fra det oprindelige til-
bud fordeler sig på de nye tilbud/afdelinger. 

5.4 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner 

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination 
af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutio-
ner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af re-
præsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i 
hvert af de fem kommunekontaktråd. Koordinationsforummet er ansvarlig for at udar-
bejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de en-
kelte rammeaftaler. For yderligere information vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud 
og sikrede institutioner henvises til kapitel 5.2 samt bilag 3 i Udviklingsstrategi 2015.  
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5.5 Ny koordinationsstruktur 

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen er der indgået en politisk aftale 
mellem alle partier i Folketinget om, at der skal etableres en national koordinationsstruk-
tur, som skal udvikles og varetages af Socialstyrelsen.  
 
Koordinationsstrukturen skal dække det mest specialiserede socialområde og specialun-
dervisningsområde. Socialstyrelsen skal overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og 
indsatser samt indsamle og formidle viden om effekt af indsatserne på det mest speciali-
serede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning. Må-
let er, at den mest specialiserede viden er tilgængelig og tilbuddene udvikles dynamisk i 
takt med, at behovene ændrer sig. Målet er derved at forhindre en uhensigtsmæssig af-
specialisering af specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområdet.  
 
Omdrejningspunktet for den nationale koordinationsstruktur vil være en dialogbaseret 
samarbejdsmodel med kommunerne. Modellen skal styrke overvågningen og udviklingen 
af de højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud. Dette skal ske i samarbej-
de med kommuner, regionerne, KL og andre relevante interessenter. Den dialogbaserede 
samarbejdsmodel vil benytte sig af det etablerede KKR samarbejde, herunder arbejdet i 
de administrative styregrupper.  
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Kapitel 6. Frister for afregning for brug af tilbud 

6.1 Betalingsaftale 

For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb af pladser mellem myndigheder skal 
der indgås en skriftlig visitations og betalingsaftale mellem køber og sælger. På sigt skal 
der etableres en elektronisk løsning, som indebærer, at denne procedure ikke kræver 
ekstra ressourcer. 
 
I tilfælde af revisitation og deraf følgende ændringer i ydelsen, bør den enkelte handle-
kommune inddrage betalingskommunen. 
 
Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige detailoplysninger til brug for afregningen. 
Der lægges vægt på, at betalingsaftalen tilpasses således at den kan anvendes ved ind-
beretning til det eller de afregningssystemer kommunen og Regionen anvender. Beta-
lingsaftalen skal således som minimum omfatte: 
 

• Borgers navn og cpr.-nr. 
• Information om hvem der er handlekommune samt hvem der er betalingskommu-

ne, 
• Information om hvem der er leverandør, 
• Oversigt over de enkelte ydelser, herunder bevillingsparagraf, der indgår i tilbud-

det, 
• Bevillingsomfanget for de enkelte ydelser, 
• Startdato og priser for de enkelte ydelser, 
• Opsigelsesvarsel. 

 
Der skal ikke indgås betalingsaftale omkring den takst (blandt driftsherrerne kaldet 
grundtakst), der skal betales af kommunerne ved anbringelse efter magtanvendelsesbe-
kendtgørelsens (BEK nr. 18 af 15/01/2013) § 40 (de objektive pladser). 
 

6.2 Ændringer i et aftalt tilbud indgås ligeledes skriftlig 

Betalingsaftalen indgås mellem handlekommunen og driftsherren. I de tilfælde der er an-
den betalingskommune skal denne myndighed afregne efter den indgåede betalingsafta-
le. 
 
Takstgruppen har udarbejdet en beskrivelse af processen i forbindelse med indgåelse af 
matchnings- og betalingsaftaler, herunder også principper for ind- og udskrivning. Be-
skrivelserne heraf findes på Socialportalen og viser der sig behov for afdækning af nye 
problemstillinger opdateres materialet løbende (www.socialportalen.viborg.dk under 
punktet ”Til sagsbehandlere”). 
 

6.3 Afregningsproceduren 

Driftsherren sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling 
fastsættes til minimum 14 dage. 
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Med hensyn til abonnementsordninger kan driftsherre sende halvårlige afregninger til be-
talingskommunerne. Objektivt finansierede pladser afregnes a conto først på året, grund-
taksten afregnes månedligt efter konkret forbrug.  
 
Betalingskommunen kan ikke regulere i den fremsendte regning. Regningen betales uan-
set enighed om regningens størrelse eller øvrige betalingsforhold. Er der uenighed om 
regning meddeles dette driftsherren, hvorefter det er driftsherren, der skal foretage de 
nødvendige berigtigelser i den kommende afregning i fald indsigelsen er berettiget. Fejl-
agtigt betalte beløb refunderes altså efterfølgende. Dette princip er nødvendigt, hvis af-
regningssystemerne skal fungere effektivt. 
 

6.4 Opsigelsesvarsel 

Opsigelsesvarslet er løbende måned plus én måned, dette gælder også ved dødsfald, idet 
dødsfald i sig selv sidestilles med en opsigelse. Betaling i opsigelsesperioden forudsætter 
at leverandøren har sædvanlige omkostninger forbundet med pladsen og at pladsen ikke 
kan disponeres til anden side.  
 
Opsigelsesvarslet er ikke gældende ved anbringelser efter magtanvendelsesbekendtgø-
relsens (BEK nr. 18 af 15/01/2013) § 40 (de objektive pladser). Det skyldes, at der kan 
være tale om korte ophold, hvor opholdstiden meget sjældent kendes, da den kan afgø-
res af domstolene. 
 
Takstgruppen har udarbejdet ”Retningslinjer for opsigelsesvarsel” som kan findes 
på hjemmesiden www.Rammeaftale.midtjylland.dk. 
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Kapitel 7. Kommunale overtagelser af regionale tilbud3 

Tidligere har kommunalbestyrelsen en gang om året kunne overtage regionale sociale til-
bud, der er beliggende i kommunen. Fremover begrænses dette tidsmæssigt, så kom-
munalbestyrelserne kun har mulighed for at overtage tilbud hvert fjerde år, det vil sige 
én gang i hver valgperiode. Det skal øge regionernes muligheder for langsigtet planlæg-
ning af drift og udvikling.  
 
Overtagelse af et tilbud skal fortsat drøftes i forbindelse med de årlige rammeaftaler og 
overtagne tilbud skal fortsat stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, det 
fastlægges i rammeaftalen. Senest den 1. januar i valgperiodens 3. år skal en kommu-
nalbestyrelse have meddelt regionen, såfremt den ønsker at overtage et regionalt tilbud. 
Overtagelsen skal senest være gennemført den 1. januar i valgperiodens 4. år.  
 
Da lovændringen træder i kraft i midten af det første år i en ny valgperiode (1. juli 
2014), vil det ikke være muligt med en fire års ”fredningsperiode” første gang efter lo-
vens ikrafttræden. Det vil betyde, at den første ”fredningsperiode” kun bliver på 1½ år 
regnet for lovens ikrafttræden, idet en kommunalbestyrelse senest skal give besked til en 
region den 1. januar 2016 om, at den ønsker at overtage et regionalt tilbud.   
   
Procedure for kommunale overtagelser 
 
Såfremt en kommune ønsker at vurdere mulighederne for at overtage tilbud fra Region 
Midtjylland, rettes der henvendelse til Regionen, der er behjælpelig med de nødvendige 
data. Kontaktudvalget har godkendt proceduren for overdragelsesprocessen på deres 
møde den 17. april 2008. Kommunerne og Region Midtjylland er enige om, at tidlig dia-
log med relevante parter er et centralt redskab i den forbindelse  
 
Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter, om den vil ændre ejerskabet af 
det enkelte tilbud.  
 
Såfremt Kontaktudvalget ikke har behandlet overtagelsen inden beslutningen er truffet, 
sker der en efterfølgende orientering udvalget med henblik på justering af rammeaftalen. 
 
 
 
 

                                                   
3
 Dette kapitel bygger på lovforlag, og forudsætter derfor at forslaget vedtages. 


