
STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE 

Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet 

 

 

 

 

 

1 Barnet/den unge Navn 

cpr.nr. 

Folkeregisteradresse 

 

2 Familieforhold/Værgemål Moderen: 

Navn:        

Adresse:       

Postnr.:       By:       

Telefon:       

E-mail:        

 

Faderen: 

Navn:       

Adresse:       

Postnr.:       By:       

Telefon:       

E-mail:       

 

Angiv forældremyndighedsindehaver: 

 Moderen 

 Faderen 

 Fælles forældremyndighed 

 Uafklaret - Forældremyndighedsforholdet behandles i 

statsforvaltningen. 

 

 Anden forældremyndighedsindehaver eller værge 

Navn:       

Adresse:       

Postnr.:       By:       

Telefon:       

E-mail:       

 

3 Handlekommune 

  

 

 Betalings- og handlekommune er samme kommune 

 

Handlekommune (Myndighed): 

Kommunenavn:       

Forvaltning:       

Adresse:       

Postnr.:       By:       

EAN-nr.:       

 

Handlekommune - Kontaktperson: 

Navn:       

Telefon:       

E-mail:        
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4 Betalingskommune Betalingskommune (Myndighed): 

Kommunenavn:       

Forvaltning:       

Adresse:       

Postnr.:       By:       

EAN-nr.:       

 

Betalingskommunens kontaktperson: 

Navn:       

Telefon:       

E-mail:        

 

5 Leverandør 

 

Tilbud: 

 Kommunalt tilbud  

 Regionalt tilbud 

 Privat tilbud 

 

Tilbud: 

Tilbuddets navn:       

Adresse:       

Postnr.:       By:       

 

Kontaktperson: 

Navn:       

Telefon:       

E-mail:        

Funktion:       

 

6 Rammeaftalens styringsaftale 

 

Er leverandøren omfattet af styringsaftalen i rammeaftalen 

for social- og specialundervisningsområdet?  

 Nej 

 Ja. Styringsaftalen for region Sjælland 

 

Styringsaftalen skal vedtages en gang årligt. Dette sker i 

kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober hvert år. 

Såfremt en eventuel justering af styringsaftalen giver an-

ledning til justering af dele af denne kontrakt, skal leve-

randør meddele handlekommunen dette senest den 15. 

november i indeværende år. Uden denne orientering gæl-

der hidtidige vilkår uændret.  

 

Orienteringen rettes til den enhed, som er opgivet som 

myndighed under handlekommunen, jf. feltet ’Handle-

kommune’. 

 

7 Leverandørens ydelser Primær foranstaltning (ydelse 1): 

 

 Foranstaltningens art/type. Sæt kryds. 

  Særligt klubtilbud § 36 
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  Støtte af særlige behov § 52 a 

   Dagforanstaltning § 52.3.1 

  Støtte i hjemmet § 52.3.2 

  Behandling § 52.3.3 

  Døgnophold for familien § 52.3.4 

  Aflastningsophold* § 52.3.5 og § 84.1 jf. § 44 

  Fast kontaktperson § 52.3.6  

 Anbringelse § 52.3.7 

  Praktiktilbud § 52.3.8 

  Anden hjælp § 52.3.9 

  §      

 

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       

 *) Det er aftalt, at betalingskommunen afregner le-

verandøren i forhold til antal bevilligede aflast-

ningsdøgn. 

 Dato for fremsendelse af den individuelle plan til 

handlekommunen:       

 Opfølgningsinterval/-dato vedr. handleplan og den 

individuelle plan:        

 

Supplerende foranstaltning (ydelse 2): 

 Foranstaltningens art og paragraf:       

Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       

 Dato for behandlingsplanens forelæggelse for kø-

ber:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 

Supplerende foranstaltning (ydelse 3): 

 Foranstaltningens art og paragraf:       

Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       

 Dato for behandlingsplanens forelæggelse for kø-

ber:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 

Supplerende foranstaltning (ydelse 4): 

 Foranstaltningens art og paragraf:       

Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       
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 Dato for behandlingsplanens forelæggelse for kø-

ber:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 

Primært skoletilbud i forbindelse med socialt tilbud: 

  Skoletilbud §       

  Lov om STU 

 Foranstaltningens art: Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 Skoledel er godkendt af PPR   

 Tilsyn foretages af PPR/tilsynsenhed i       

 

Supplerende foranstaltning i skoletilbud (ydelse 2): 

 Foranstaltningens art og paragraf:       

Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       

 Dato for behandlingsplanens forelæggelse for kø-

ber:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 

Supplerende foranstaltning i skoletilbud (ydelse 3): 

 Foranstaltningens art og paragraf:       

Beskriv       

 Foranstaltningens startdato:       

 Foranstaltningens slutdato:       

 Foranstaltningens omfang:       

 Dato for behandlingsplanens forelæggelse for kø-

ber:       

 Opfølgningsinterval/-dato:       

 

 

 

Formålet med foranstaltningen og evt. supplerende foran-

staltninger fremgår af handleplanen (SEL § 140), som 

handlekommunen er ansvarlig for bliver vedlagt denne 

kontrakt som bilag. Leverandørens ydelser leveres i over-

ensstemmelse med målene i handleplanen. Leverandøren 

modtager kun de dele af handleplanen, som der er indgået 

samtykke om. 

 

Leverandøren udarbejder, jf. gældende lovgivning, en 

individuel plan inden for tre måneder fra denne kontrakts 

underskrift og fremsender den/indgår i dialog med hand-

lekommunen efter nærmere aftale med henblik på evt. 

justeringer i handleplanen. Når den individuelle plan og 
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mål i handleplan er indarbejdet og evt. justeringer fundet 

sted, kan ændringer ikke umiddelbart foretages før op-

følgning, med mindre helt særlige forhold indtræder og 

parterne i fællesskab beslutter, hvordan dette håndteres. 

 

Såfremt der sker ændringer med betydning for handleplan 

og den individuelle plan er parterne forpligtigede til gen-

sidig orientering. 

 

Statusmøde indkaldes af       

8 Pris Pris for primær foranstaltning (ydelse 1): 

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Pris for supplerende foranstaltning (ydelse 2): 

 Pris/takst pr. time:        

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Pris for supplerende foranstaltning (ydelse 3): 

 Pris/takst pr. time:        

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Pris for supplerende foranstaltning (ydelse 4): 

 Pris/takst pr. time:        

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

 

Primært skoletilbud: 

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Pris for supplerende foranstaltning i skoletilbud  

(ydelse 2): 

 Pris/takst pr. time:        

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Pris for supplerende foranstaltning i skoletilbud  

(ydelse 3): 

 Pris/takst pr. time:        

 Pris/takst pr. dag/døgn:        

 Anden pris:        

 

Befordring: 

Såfremt leverandøren yder befordring af barnet eller den 

unge, som kommunen skal afholde udgiften for, beskrives 

omfang og afregning her:      
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Evt. andre ydelser:       

 

Generelt: 

For tilbud omfattet af rammeaftalen beregnes pri-

sen/taksten årligt i forbindelse med indgåelsen af sty-

ringsaftalen. Taksten er beregnet efter 365 dage (366 dage 

ved skudår). 

 

For tilbud der ikke er omfattet af rammeaftalen reguleres 

den aftalte takst hvert år pr. 1. januar for: 

 pris- og lønfremskrivning og 

 centralt overhead 

 

For private tilbud beregnes prisen/taksten ved godkendelse 

af tilbuddets budget. Såfremt prisen/taksten ændres skal 

leverandøren orientere køber herom.  

Leverandøren skal senest den 15. december hvert år 

fremsende dokumentation for den godkendte pris for den 

godkendte pris for det kommende år. 

 

9 Evt. uddybning af ydel-

sens/ydelsernes indhold 

 

Her kan fremgå aftaler, som ikke fremgår af ovenstående 

fx transport, ledsagelse, hjælpemidler, pårørendeindsats 

mm. 

      

 

 

10 Afregningsfrister Leverandør fremsender løbende månedsvise regninger. 

 

Betalingskommunen betaler fremsendte regninger må-

nedsvis med en maksimal betalingsfrist på 30 dage. 

 

I øvrigt henvises til servicelovens § 174, stk.3: Hvis en 

kommune anvender en anden kommunes eller en regions 

tilbud efter denne lov, skal krav om betaling herfor på 

baggrund af den beregnede takst, jf. stk.1, være fremsendt 

senest 12 måneder efter at hjælpen er ydet.  

 

11 Opsigelsesvarsler  Opsigelsesvarslet følger styringsaftalen. 

 

Leverandøren kan opsige aftalen med følgende varsel: 

      

Køber kan opsige aftalen med følgende varsel:       

 

Betalingsforpligtelsen: 

 Bortfalder, idet en opsagt plads bliver besat. 

 Andet:       

 

Ved opsigelse skal borgeren kunne blive i tilbuddet, indtil 

opsigelsesvarslet udløber. 
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Såfremt leverandøren ikke tager ansvar for borgeren i op-

sigelsesperioden er der tale om kontraktbrud, hvilket med-

fører, at betalingen stopper fra den dag borgeren forlader 

stedet. 

 

Ved dødsfald ophører betaling af taksten efter løbende 

måned plus 30 dage. I en særforanstaltning er opsigelses-

varslet altid 3 måneder. Tilbuddet vil i videst muligt om-

fang minimere udgifterne f.eks. ved at tilstræbe at medar-

bejderne anvendes i andre funktioner i organisationen, 

hvis muligt. Egenbetaling for boligen indgår i skifteret-

tens bestemmelse om boets behandlingsmåde. 

 

12 Efterregulering ved lukning af 

pladser/tilbud 

 Forpligtelsen følger styringsaftalens fordeling, jf. fel-

tet ”Rammeaftalens styringsaftale” 

 

 Ved eventuel lukning af pladser eller tilbuddet i sin 

helhed gælder følgende forpligtelse for køber: fra det 

tidspunkt, hvor et tilbud besluttes nedlagt, betaler bruger-

kommunerne normal takst frem til lukningstidspunktet. 

Merudgifter i forhold til a conto taksten som følger af 

lukningen fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde 

kalenderår før beslutningen træffes og fordeles på grund-

lag af de enkelte kommuners belægningsmæssige andel i 

det fulde kalenderår. Ved betaling af a conto takst i luk-

ningsperioden opnår man, at tilbuddet kan anvendes af 

nye kommuner i lukningsperioden uden risiko for at skulle 

betale en andel af merudgifter som følger af vigende be-

lægning eller andre forhold som følger af lukningen. 

 

13 Samarbejde og ansvar Leverandøren forpligter sig til at indholdet i tilbuddet / 

foranstaltningen leveres som aftalt. 

 

Både leverandør og handle- / betalingskommune er for-

pligtet til at leve op til god forvaltningsskik. 

 

Såfremt leverandør ikke kan levere det aftalte indhold, er 

leverandør forpligtet til at underrette handlekommunen 

herom uden udsættelse. 

 

Såfremt leverandør misligholder aftalen og såfremt der 

ikke inden for rimelig tid kan findes en forsvarlig og mel-

lem parterne aftalt løsning, kan betalingskommunen uden 

varsel ophæve kontrakten. 

 

14 Forsikringsforhold Leverandør er altid forpligtet til at tegne nødvendige og 

relevante forsikringer, herunder forsikringer vedrørende 

skader på barnet/den unge. 
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Leverandøren har tegnet følgende forsikringer, som har 

betydning for barnets/den unges ophold/tilstedeværelse på 

stedet: 

 Ansvarsforsikring 

 Ulykkesforsikring 

 Arbejdsskadeforsikring 

 Bilforsikring 

 Brand- og husforsikring 

 Andet:       

 

Barnet/den unge eller dennes familie oplyser at have teg-

net følgende forsikringer: 

 Ansvarsforsikring 

 Ulykkesforsikring 

 Andet:       

 

15 Tilsyn Socialtilsyn Øst fører det generelle, driftsorienterede til-

syn for så vidt angår servicelovens ydelser. 

 

Handlekommunen fører det personrettede tilsyn. 

 

Beliggenhedskommunens skolemyndighed fører tilsyn 

med interne skoler. 

 

16 Forvaltningsretlige krav Leverandør er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og 

offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres 

efter denne aftale, jf. lov om retssikkerhed og administra-

tion på det sociale område § 43. 

 

Leverandør skal overholde gældende regler i lov om vok-

senansvar. 

 

Leverandør skal leve op til mål og intentioner i den kom-

munale handleplan og i den individuelle plan. 

 

17 Genforhandling Kontrakten kan til enhver tid gøres til genstand for for-

handling og kan ophøre efter gensidig aftale. 

 

Uden genforhandling kan der ikke ændres i de vilkår, her-

under prisen, der gælder for denne aftale. Ændres indsat-

sen uden forudgående aftale påhviler det økonomiske an-

svar således leverandøren, indtil en eventuel genforhand-

ling af kontrakten. 

 

18 Bilag  Handleplan (SEL § 140) fra handlekommunen (bilag 

nr. XX) 

 Andet:      (Pædagogisk oplæg til ansøgning om en 

ydelse under indtægtsdækket virksomhed, timeberegningsskema 

og/eller budgetoplæg) 
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19 Kontraktperiode Ydelse 1:  Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

Ydelse 2:   Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

Ydelse 3:  Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

Ydelse 4:  Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

 

Skoletilbud: Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

Ydelse 2:  Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

Ydelse 3:  Startdato: [dato] 

  Slutdato:  [dato] 

 

20 Underskrifter 

 

 

Handlekommune:__________________ Dato:__________ 

 

 

 

 

 

 

Leverandør:_____________________ Dato: ___________ 

 

 

 

 

 


