
Temadag om standardkontrakter 

På baggrund af nedenstående oplysninger udfyldes standardkontrakt, voksenområdet. I mindre 
grupper skal I tage udgangspunkt i, at I er leverandører og skal ud fra nedenstående oplysninger 
udfylde standardkontrakten, som er udgangspunkt for forhandling med køber.    

Noter venligst eventuelle spørgsmål til standardkontrakten, så vi i plenum kan afklare disse.  

Der fremgår ikke en fiktiv adresse, kontaktperson mv. så dette udfyldes ikke. I forhold til 
forsikringsforhold har Botilbuddet tegnet ansvars- og ulykkesforsikring samt 
arbejdsskadeforsikring.   

Case voksenområdet  

Det kommunale tilbud Botilbuddet er beliggende i kommune Y. Botilbuddet tilbyder en 
specialiseret social rehabiliterende indsats til voksne. Målgruppen er voksne 18-30 år, som viser en 
kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer. 
Omdrejningspunktet i Botilbuddet er en specialiseret rehabiliterende indsats med fokus på øget 
trivsel og udvikling. Botilbuddets faglige tilgang hviler på systemisk og narrativ teori og metode, 
med en udstrakt inddragelse af både beboeren og dennes netværk i indsatsen. 

Botilbuddet drives efter SEL § 107. Døgnprisen er 3.500 kr. inkl. borgerens egenbetaling. 
Myndighedskommunen fastsætter og opkræver borgerens egenbetalingen.  

Botilbuddet har desuden aktivitets- og samværspladser efter SEL § 104. Døgnprisen er 1.800 kr.   

Egenbetaling 2020 

Der er følgende udgifter for borgerne på Botilbuddet:  

Boligudgift: 2.800 kr. 

Faste udgifter som er integrerede i tilbuddet (f.eks. tv, el): 150 kr.  

Serviceydelser, herunder udgifter til rengøring og kost: 450 kr.  

 

Institutionen Botilbuddet har d. 22. januar 2020 modtaget henvendelse af kommune X vedr. 
Anders Andersen (cpr. nr. 01.01.1996-xxxx), da kommunen ønsker at finde nyt tilbud til borgeren, 
da borgeren ikke længere kan blive boende på nuværende botilbud grundet flere episoder med 
trusler mod personalet. Kommune X ønsker indflytning hurtigst muligt.  

Fra psykiatrien anbefales en neuro-pædagogisk tilgang, tæt struktur og veldefinerede rammer. 
Anders har brug for støtte til ADL opgaver og personlig hygiejne. Borger er ikke samarbejdsvillig 
omkring dette men har respekt for mor, som formår at lave aftale om, at ADL-opgaver udføres for, 
at han kan komme hjem på weekend. Mor er økonomisk værge.  

Borger beskrives med relativ tilknytningsforstyrrelse i barndommen, lettere mental retardering 
samt multiple motoriske tics. Borger har behov for vågen nattevagt.  

Anders har overvåget samvær med sit barn hver måned, som han skal transporteres til.  

Kommune X ønsker endvidere dagaktiviteter til borgeren.  

 

 


