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Til direktører, chefer, myndighedschefer, sagsbehandlere og fagpersoner  på det 

specialiserede socialområde i kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland.  

Reviderede standardkontrakter i Rammeaftale Sjælland 2019-2020 

Kære kommuner i region Sjælland  

 

De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet indgik i 

forbindelse med Rammeaftale 2014 aftale om anvendelse af standard-

kontrakter ved køb og salg af pladser mellem kommuner i region Sjæl-

land og udenfor region sjælland samt ved køb af pladser fra private. Der 

blev udviklet standardkontrakter for henholdsvis børne- og voksenområ-

det. 

 

På baggrund af erfaringerne med kontrakterne har styregruppen revideret 

de nuværende standardkontrakter og vejledninger samt udarbejdet en 

implementeringsstrategi for de nye standardkontrakter.  

 

Standardkontrakterne har været igennem en bearbejdning, hvor  tre ho-

vedproblemstillinger har været i fokus: 

1) Præcisering af sammenhængen mellem handleplan og standardkon- 

    trakt. 

2) Tydeliggørelse af gensidige forpligtelser i forhold til genforhandling og       

    opsigelsesvarsler.  

3) Udformning der danne baggrund for at løbende af justere indsatsen   

    overfor borgeren i både op- og nedadgående retning. 

 

Af standardkontrakter og vejledninger fremgår at leverandøren skal over-

holde de gældende regler om databeskyttelse samt påse overholdelse af 

en eventuelt indgået databehandleraftale. 

 

Standardkontrakterne skal benyttes ved aftaler mellem kommuner i re-

gion Sjælland. Det anbefales, at standardkontrakterne anvendes ved af-

taler mellem kommuner i region Sjælland og kommuner udenfor region 

Sjælland samt ift. private leverandører. De reviderede standardkontrakter 

i rammeaftale 2019-2020 afløser de tidligere standardkontrakter pr. 1/5-

2019 og lægges på hjemmesiden www.rs17.dk 

 

Ift. implementering af standardkontrakterne afholdes efter sommerferien 

to halve temadage for kommunerne med introduktion til standardkontrak-

terne og der etableres i en periode en ”hotline”, som kan kontaktes med 

konkrete spørgsmål vedr. udfyldning af kontrakten mv. Yderligere infor-

mation og invitation følger fra sekretariatet for Rammeaftale Sjælland.  

 

Med venlig hilsen på vegne af Styregruppen for Rammeaftale Sjælland  

 

Vini Lindhardt                             

Formand for Styregruppen for Rammeaftale Sjælland KKR Sjælland,  

Direktør Slagelse Kommune     

 

Link til standardkontraktskabeloner og vejledninger: 

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2020.aspx 
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