
Præcisering af regelsættet om lukning af tilbud i rammeaftalen 
- Godkendt på styregruppemøde i Rammeaftale Sjælland 12/10-2018 og i K17 2/11-2018 

 

Læsevejledning: 

Ny tekst er med kursiv. Den øvrige tekst er den eksisterende tekst (og sammenhæng som den 

nye tekst indgår i) fra rammeaftalens styringsaftale; hovedbilag 1 side 28-29 og takstaftalen 

side 11. https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx 

Endelig præciseres at ændring i pladstal skal godkendes af Socialtilsynet jf. lov om Socialtilsyn. 

 

Aftaler om principper for evt. deling af udgifter forbundet med oprettelse og lukning 

af tilbud.  

 

Finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på 

en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde.   

 

Aftaler om opbygning af tilbud indgås i forbindelse med den årlige styringsaftale.   

 

Driftsherren har ansvaret for en eventuel nedlukning af tilbud. Dette skal finde sted så hurtigt 

som muligt. I den forbindelse orienterer driftsherren i styreaftaleregi. 

 

Både brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som 

driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af 

eksisterende tilbud skal drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og 

brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi). 

 

Nedlukning af tilbud (med efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger) 

 

Baggrunden for nedlukningsprincipperne er at fordele risikoen mellem sælger og køber, så 

sælger ikke alene bærer risikoen ved drift af tilbud, hvor der sælges pladser til andre 

kommuner. På den baggrund er indgået en aftale mellem kommunerne i region sjælland om at 

i forbindelse med tilbud der lukker ned, deles nedlukningsomkostningerne mellem de 

kommuner som har anvendt tilbuddet. 

 

Rammeaftalens bestemmelser om nedlukning af tilbud (med efterfølgende deling af 

nedlukningsomkostninger) anvendes når et tilbud lukkes ned og ophører pga. manglende 

økonomisk bæredygtighed f.eks. driftsmæssige problemer pga. fald i belægning etc. som 

medfører underskud der akkumuleres og betyder at kommunerne ikke anvender tilbuddet.  

 
Ved nedlukning af tilbud skal der være tale om, at tilbuddet lever op til socialtilsynets regler om 

”ophør efter eget ønske”, hvor et tilbud til enhver tid selv kan træffe beslutning om at lukke et 

godkendt tilbud ned. Der er ikke nogle lovgivningsmæssige betingelser i forhold til selve 

beslutningen om at ophøre med tilbuddets drift - socialtilsynet har dog en særlig rolle i forhold 

til tilbud drevet af fonde undtaget fra fondsloven. Modtager socialtilsynet orientering om et 

sådant ønske om ophør sørger socialtilsynet for at tilbuddets oplysninger fjernes fra 

Tilbudsportalen. 

 

Nedlukning af tilbud (uden efterfølgende deling af nedlukningsomkostninger) 

 

Rammeaftalens bestemmelser om nedlukning af tilbud (med efterfølgende deling af 

nedlukningsomkostninger anvendes ikke når et tilbud lukkes ned og fortsætter i en anden form 

/andre rammer og herunder erstattes af et andet tilbud f.eks. hvis bygningerne er 

utidssvarende, men med samme målgruppe og borgere.   

 

Hvis et allerede godkendt tilbud ønsker at flytte til andre fysiske rammer, fx 

erstatningsbyggeri, er der her ift. socialtilsynets regler ikke tale ophør/lukning af tilbuddet, 

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx


men om en ”væsentlig ændring”, idet tilbuddet i øvrigt fortsætter uændret og hvor eneste 

ændring er de fysiske rammer. Vurderingen af om noget er en ”væsentlig ændring” er en 

konkret vurdering i den enkelte sag, men som udgangspunkt vil fx ændring af målgruppe eller 

flytning/ibrugtagning af andre eller yderligere fysiske rammer være at betragte som en 

”væsentlig ændring” 

 

Ved etablering af nye tilbud finansieres efter følgende model:   

 

Indkøringsudgifter, der ikke skal forrentes og afskrives, fordeles mellem brugerkommunerne i 

startåret samt efterfølgende kalenderår. Den konkrete fordelingsperiode aftales i forbindelse 

med tilbuddets etablering.   

 

Som indkøringsudgifter defineres udgifter afholdt inden der indskrives brugere samt forskellen 

mellem a conto taksten og den faktiske takst, såfremt der er lav belægning i 

indkøringsperioden.   

 

Et beregningseksempel findes i bilag til takstaftalen   

 

Ved nedlæggelse af tilbud finansieres efter følgende model:   

 

Fra det tidspunkt, hvor et tilbud besluttes nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst 

frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen 

fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes og fordeles 

på grundlag af de enkelte kommuners belægningsmæssige andel i det fulde kalenderår. Ved 

betaling af a conto takst i lukningsperioden opnår man, at tilbuddet kan anvendes af nye 

kommuner i lukningsperioden uden risiko for at skulle betale en andel af merudgifter som følge 

af vigende belægning eller andre forhold som følge af lukningen.  

  

Ovenstående betyder helt konkret, at når der er truffet beslutning om at tilbud A nedlægges 

pr. 31. december 2010, betaler brugerkommunerne a conto takst i 2010, og der vil blive 

foretaget efterregulering overfor brugerkommunerne i 2011. Efterreguleringen foretages i 

forhold til den belægningsmæssige andel, kommunerne havde i 2009. Eventuelle 

lukningsudgifter, bogført i regnskabsår 2011 samt det akkumulerede over/underskud 

vedrørende tidligere år, medtages i reguleringen, som derfor først kan ske når alle posteringer 

er bogført. Fordelingen af nedlukningsudgifterne skal være upåvirkede af overvejelserne om 

nedlukning. Dvs. belægningen året før nedlukningen er kendt danner grundlag for fordeling af 

nedlukningsomkostninger.  

 

Den enkelte driftsherre har ret til at ændre driften, herunder også pladstal med +/-20 % i 

henhold til styringsaftalens bestemmelser og forudsat at ændringen i pladstal er godkendt af 

Socialtilsynet i henhold til lov om Socialtilsyn1. Det er et krav at driftsherre informerer eksterne 

købere af pladser før udsvingene når 10 %. Hensigten er at imødegå økonomiske problemer, 

før de bliver for store. Der anbefales tæt og tidlig dialog mellem købere og sælgere i 

forbindelse med løbende driftsmæssige tilpasninger.  

 

Se også takstaftalens bestemmelser i bilag. 
 

                                            
1 Bekendtgørelse af Lov om Socialtilsyn: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194396 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194396

