
   

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede 

børne- og ungeområde og voksenområde 
 

Standardkontrakternes formål 
I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland, er besluttet 

at anvende standardkontrakter for det specialiserede børne- og ungeområdet og voksenområdet. 

Standardkontrakterne er obligatoriske og skal derfor anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om 

køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private 

tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes, at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om 

køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland. 

Standardkontrakterne skal bidrage til en styrket økonomistyring gennem tydeliggørelse for såvel køber som 

sælger af hvad det konkrete køb involverer af rettigheder og pligter for de to parter. En tydeliggørelse heraf 

kan forhåbentlig samtidig bidrage til et bedre grundlag for samarbejdet omkring den enkelte sag. 

Standardkontrakten for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i terminologien fra 

Voksenudredningsmetoden (VUM). 

Standardkontrakterne skal anvendes i forhold til såvel døgntilbud som dagtilbud eller kombinationer heraf 

såfremt leverandøren for begge dele er den samme. Standardkontrakterne skal yderligere anvendes i 

forhold til køb af både offentlige og private tilbud. I de tilfælde, hvor standardkontrakten alene anvendes i 

forhold til dagtilbud vil enkelte dele af kontrakten ikke være relevant. Disse dele kan således springes over 

såfremt begge parter er enig herom. 

Standardkontrakternes forhold til styringsaftalen 
Man kan ikke altid forudsætte, at køber er fuldt ud bekendt med den konkrete styringsaftale, som et tilbud 

er omfattet af, fx fordi køber kommer fra en anden region. Bl.a. derfor er der behov for at tydeliggøre, hvad 

der gælder vedr. fx betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv. I de 

dele af kontrakten, der vedrører aftaler i styringsaftalen forudsættes således alene indskrevet, hvad der i 

styringsaftalen er besluttet omkring de enkelte dele. 

Standardkontrakten vil i modsætning til styringsaftalen udgøre et juridisk bindende grundlag for 

samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Særligt i forhold til køb og salg på tværs af 

regionsgrænser vil det være relevant at tydeliggøre betingelserne for det konkrete køb for begge parter, da 

styringsaftalen kun kan binde dens underskrivende parter. 
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Udfyldelse af standardkontraktens enkelte felter 

Borgeren Her angives navn og cpr.nr. på den visiterede borger, som skal modtage den eller de 

ydelser, som kontrakten omhandler. 

Værgemål Dette felt skal kun udfyldes, hvis borgeren har en værge. I så fald skal værgemålets 

karakter beskrives. Derudover skal oplyses navn samt relevante kontaktinformationer 

for den visiterede borgers værge. 

Handlekommune Her oplyses relevante kontaktoplysninger for handlekommunen som myndighed. 

Derudover forudsættes der i handlekommunen at være en kontaktperson i forhold til 

den visiterede borgers sag. Kontaktoplysninger på denne kontaktperson skal 

ligeledes oplyses. 

Betalingskommune Såfremt betalingskommunen er den samme som handlekommunen afkrydses det 

indledende afkrydsningsfelt. I så fald vil der ikke være behov for yderligere udfyldning 

af denne del af kontrakten. 

Såfremt betalingskommunen er en anden end handlekommunen oplyses ligesom for 

handlekommunen kontaktoplysninger på betalingskommunen som myndighed samt 

en kontaktperson i forhold til den konkrete sag i betalingskommunen.  

Leverandør Indledningsvist angives ved afkrydsning, hvorvidt der er tale om en kommunal, 

regionale eller privat driftsherre. I tilknytning hertil oplyses afhængigt af 

driftsherretypen EAN-nr. og/eller CVR-nr. 

Derudover oplyses relevante kontaktoplysninger for leverandøren, herunder for 

tilbuddet i sig selv, for en kontaktperson på tilbuddet samt en eventuel 

kontaktforvaltning, som tilbuddet hører under i den stedlige kommune. 

Rammeaftalens 

styringsaftale 

Styringsaftalen i rammeaftalen kan indeholde aftaler, der har betydning for den 

konkrete kontrakt. Som udgangspunkt tager kontrakten afsæt i styringsaftalen, som 

leverandøren er en del af. 

Derfor angives i dette felt ved afkrydsning, hvorvidt tilbuddet er omfattet af 

styringsaftalen i rammeaftalen for den region, hvori tilbuddet er beliggende. 

Såfremt tilbuddet er omfattet af styringsaftalen angives for hvilken region. Parterne 

kan eventuelt blive enige om, at vedlægge den konkrete styringsaftale som et bilag til 

kontrakten. 

Leverandørens 

ydelser og pris 

Her beskrives hvilke ydelser kontrakten omfatter. Formålet er at gøre det klart for 

såvel køber som sælger, hvilke ydelser og deres omfang, der aftales. 
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Kontrakten kan omfatte en eller flere ydelser leveret af samme leverandør. Ydelserne 

kan være såvel pakker, der er sammensat af flere ydelser som forskellige 

enkeltstående ydelser. Således kan selve botilbuddet eksempelvis være en ydelse, 

mens eventuelle andre ydelser, som samme leverandør leverer, fx aktivitets- og 

samværstilbud, psykologtimer osv. vil være supplerende ydelser. 

For hver ydelse angives følgende: 

 Ydelsens hjemmelsgrundlag angivet med lovhenvisning og paragraf 

 Ydelsens enhed: Her angives. hvordan man afregner den enkelte ydelse, fx 

pr. stk./gang, pr. time, dag, måned eller år.  

 Ydelsens antal: Her angives hvor mange enheder forudsættes ydelsen at 

omfatte, fx 5 psykologtimer pr. måned eller 1 botilbud pr. måned. 

 Ydelsens enhedspris: Her angives prisen for den valgte ydelsesenhed, fx XX 

kr. pr. måned eller XX kr. pr. time. 

 Ydelsens startdato: Her angives datoen for opstart af leverandørens levering 

af den konkrete ydelse til den visiterede borger. 

 Ydelsens slutdato: Her angives datoen for afslutning af leverandørens 

levering af den konkrete ydelse til den visiterede borger. Der kan være 

forskellige slutdatoer for forskellige ydelser. 

 Opfølgningsinterval/-dato: Her angives hvor ofte og eventuelt hvornår, der 

følges op på den konkrete ydelse i forhold til udviklingen i borgerens behov. 

Afslutningsvist angives den samlede pris for de ydelser, der er omfattet af 

kontrakten. Afhængigt af ydelsens karakter skal handlekommune og leverandør blive 

enige om, hvilken enhed den samlede pris skal oplyses i. Såfremt det grundet 

ydelsernes forskellighed ikke giver mening at lave en samlet pris for 

leverandørindsatsen kan parterne blive enige om at undlade denne opgørelse og 

alene basere kontrakten på priser oplyst for de enkelte ydelser. 

Uddybning af 

ydelsens indhold 

Såfremt parterne finder behov for at uddybe, hvad kontrakten omhandler, udover 

hvad der fremgår af feltet ’Leverandørens ydelser og pris’, kan det gøres her. Her kan 

fx uddybes hvorvidt ydelsen og prisen omfatter fx ledsagelse til familie- og/eller 

lægebesøg, ferierejser, aftaler vedr. transport, hjælpemidler, pårørendeindsats og 

andre relevante oplysninger om ydelsens indhold. 

§§ 140 og 141 

handleplaner og 

Formålet med kontraktens omfattede ydelser fremgår af handleplanen (jf. SEL §§ 140 

og 141) og/eller bestillingen(fx fra DHUV (Digitalisering af handicap og udsatte 
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pædagogiske 

planer 

(behandlingsplaner 

og individuelle 

planer) 

voksne-området)). Handlekommunen er ansvarlig for, at de relevante dele af 

handleplanen og/eller bestillingen vedlægges kontrakten som bilag. Leverandørens 

ydelser skal leveres i overensstemmelse med målene i handleplanen/bestillingen. 

I dette felt angives for det første hvornår leverandøren senest fremsender den 

pædagogiske/individuelle plan for den samlede indsats over for den visiterede 

borger. For det andet angives skriftligt, hvordan leverandøren orienterer 

handlekommunen ved eventuelle efterfølgende ændringer i den 

pædagogiske/individuelle plan.  

Egenbetaling Her forudsættes ingen udfyldning. Feltet oplyser alene om grundlaget for den 

visiterede borgers eventuelle egenbetaling.  

Afregningsfrister/ 

Betalingsfrister 

Indledningsvist afkrydses, når kontraktens aftaler om afregningsfrister hviler på 

styringsaftalens aftaler herom jf. feltet ’Rammeaftalens styringsaftale’. 

I det følgende beskrives de aftalte afregningsfrister, dvs. fristen for leverandørens 

fremsendelse af regninger samt frist for betalingskommunens betaling af fremsendte 

regninger. Fristerne bør beskrives, uanset om de er afledt af styringsaftalen, eller de 

er aftalt bilateralt, fordi tilbuddet ikke er omfattet af styringsaftalen. 

Afslutningsvist skal der angives rammer for leverandørens muligheder ved 

betalingskommunens manglende betaling i overensstemmelse med de aftalte 

betalingsfrister. 

Opsigelsesvarsler Indledningsvist afkrydses, når kontraktens aftaler om opsigelsesvarsler hviler på 

styringsaftalens aftaler herom jf. feltet ’Rammeaftalens styringsaftale’. 

I det følgende beskrives de aftalte opsigelsesvarsler for hhv. leverandøren og 

handlekommunen. Opsigelsesvarslerne bør beskrives, uanset om de er afledt af 

styringsaftalen, eller de er aftalt bilateralt, fordi tilbuddet ikke er omfattet af 

styringsaftalen. 

I forlængelse af aftalen om opsigelsesvarsler angives ved afkrydsning aftalen om 

betalingsforpligtelsen for betalingskommunen i forbindelse med opsigelsen af en 

plads. I forlængelse heraf anføres derudover vilkår for leverandørens ageren efter 

opsigelsen af en ydelse. Opsigelsesvarslerne gælder således både for den samlede 

kontrakt, men kan også gælde for opsigelse vedr. enkelte ydelser i kontrakten, 

såfremt kontrakten omfatter flere udspecificerede ydelser. 

Hvis tilbuddet er omfattet af lov om leje af almene boliger, gælder der særlige regler 

vedrørende lejemålet, hvor lejelovens betingelser for opsigelse skal iagttages. 

Hvis tilbuddet er omfattet af servicelovens § 108 gælder der særlige regler 
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vedrørende opsigelse af boligen overfor borgeren, som er fastsat i bekendtgørelsen 

om boligdokument mv. Disse regler skal iagttages. 

Opfølgning og 

revisitation 

(kun BU) 

Feltet skal ikke udfyldes. Feltet beskriver alene generelle gensidige forpligtelser for 

handlekommunen og leverandøren om udveksling af oplysninger i tilfælde af 

ændringer i borgerens situation, som giver anledning til justering af indsatsen. 

Samarbejde og 

ansvar 

Feltet skal ikke udfyldes. Feltet beskriver alene generelle forpligtelser for parterne 

knyttet til deres samarbejde og ansvar. 

Efterregulering ved 

lukning af 

pladser/tilbud 

Indledningsvist afkrydses, når kontraktens aftaler om efterregulering ved eventuel 

lukning af pladser/tilbud hviler på styringsaftalens aftaler herom jf. feltet 

’Rammeaftalens styringsaftale’. 

I det følgende beskrives den aftalte efterreguleringsforpligtelse for 

betalingskommunen. Efterreguleringsforpligtelsen bør beskrives, uanset om den er 

afledt af styringsaftalen, eller den er aftalt bilateralt, fordi tilbuddet ikke er omfattet 

af styringsaftalen. 

Ved lukning af pladser/tilbud foretages efterregulering i henhold til styringsaftalen 

indgået mellem kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland. 

Forsikringsforhold I dette felt afkrydses hvilke forsikringer med betydning for borgerens 

ophold/deltagelse i tilbuddet, der er tegnet af hhv. leverandøren og borgeren. 

Feltet har til formål at tydeliggøre, hvilke forsikringer, der er tegnet. Feltet kan 

derimod ikke bruges til at pålægge enten borgeren eller leverandøren at tegne 

forskellige forsikringer. 

Tilsyn Såfremt kontraktens ydelser er omfattet af reglerne om tilsyn på sociale tilbud 

beskrives i dette felt, hvem der er ansvarlig for at føre hhv. det driftsorienterede 

tilbud med tilbuddet og det personrettede tilsyn med borgeren. 

Forvaltningsretlige 

krav 

Feltet skal ikke udfyldes. Feltet beskriver alene hvilke forvaltningsretlige krav 

kontrakten er underlagt og skal ses i forhold til. 

Genforhandling Feltet skal ikke udfyldes. Feltet beskriver alene de generelle vilkår for genforhandling 

af kontrakten, som handlekommunen og leverandøren er underlagt. 

Bilag Her beskrives hvilke bilag, der vedlægges kontrakten. For de mest almindelige bilag 

er der afkrydsningsmuligheder, mens øvrige bilag, som parterne er enige om at 

vedlægge kontrakten kan beskrives af parterne. 
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Samtykke Feltet beskriver generelle forpligtelse til at respektere relevante regler om samtykke 

fra borgeren. Det aftales hvem der indhenter samtykke. 

Kontraktperiode Her beskrives start- og slutdato for den samlede kontrakt. 

De konkrete ydelser kan have start- og slutdatoer, der afviger herfra, fx hvis en enkelt 

ydelse er aftalt til at slutte før øvrige ydelser omfattet af kontrakten. Slutdatoen for 

kontraktperioden angiver således, hvornår der senest skal ske en eventuel 

genforhandling af den samlede kontrakt. 

Underskrifter Her angives underskrift og dato herfor fra kontraktens ansvarlige parter, dvs. 

handlekommunen og leverandøren. 

 


