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Dagen i dag

• Formålet med dagen er at lære at bruge standardkontrakterne

• Udvikling fortsætter med opsamling af Jeres erfaringer – mail til 

rammeaftalesekretariatet 

• Projektet falder i tre dele:

• Gennemgang 

• Afprøvning på case 

• Spørgsmål, der springer ud af afprøvningen

2



Gennemgang 

• Tager udgangspunkt i voksenkontrakten

• Principperne er de samme, konkrete forskelle vedr.:

• Beskrivelse af borger

• Indsatser / paragraffer er forskellige (pkt. 6)

• Egenbetaling alene på voksenområdet (pkt. 8)

• Der er ikke tænkt på alt!

• Der skal ikke være en rubrik til alle tænkelige forhold – afvejning overfor operationelt 

værktøj  

• Opmærksomhed på afsnittet ‘Aftaler i øvrigt’ (pkt. 17 i voksenkontrakten og pkt. 16 i 

børnekontrakten)
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Standardkontraktens formål - indledningsteksten

• Tydeliggørelse af vilkår for både køber og sælger 

• Fokus på de to spor i samarbejdet

• Kontrakten, der regulerer den overordnede ramme: Hvilke indsatser  - i hvilket 
omgang – til hvilken pris

• Handleplanen, der beskriver formålet med indsatsen

• Grundlag er rehabilitering – erkendelse af at behov og rammer kan ændre sig  – og 
derfor 

• Fastlæggelse af parternes forpligtelser, når eksisterende aftalegrundlag ophører
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Evt. fremtidsfuldmagt – pkt. 17 
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Sikker mail
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Sikker mail
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Sikker mail
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Fortsættes

365 døgn pr. år ved døgntilbud

Leverandørens interne kontering

Fx 96 døgn pr. år ved aflastning
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Fortsættes

Fx 27 timer pr. uge ved støtte i eget hjem eller som tillægsydelse

Døgnpris eller timepris

På voksenområdet indskrives evt. aftale om befordring i pkt. 17  



Vilkår for aftalen
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Individuelt regnskab eller snarere økonomioversigt (intet krav om revisionspåtegning)

Formål er at tydeliggøre / adskille hvilke udgifter der skal afregnes hvor (kommune / borger)

Kun voksne
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Eller ifølge anden aftale
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Fortsættes
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Vilkår for styringsaftale
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Fortsættes

Alene henvendelser med tydeligt angivelse af ny pris gælder  

‘risiko’ i de 30 dag påhviler leverandør
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Alternativt gælder leverandørens pris, se nedenfor 

Købers ‘risiko’
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Underskriver forudsættes af være underskriftberettiget


