Bilag 10:
10: Håndtering af lukning af tilbud
Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu og tidligst muligt informere handlekommuner og
betalingskommuner om mulig lukning af tilbud. Udbyder forpligter sig til at udvise rettidig omhu og afvikle
tilbuddet på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde for betalingskommunerne.
Håndtering af lukning af tilbud afhænger af hvorvidt der er tale om et kommunalt tilbud eller et regionalt
tilbud

Lukning af et regionalt tilbud1
Et eventuelt underskud ved lukning af et tilbud finansieres på følgende måde:
Underskud op til 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed, som tilbuddet er en del af:
Region Syddanmark skal selv dække underskuddet ved effektivisering eller af tidligere overskud inden for
samme ledelsesområde/ center.2

Underskud over 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed, som tilbuddet er en del af:
Region Syddanmark finansierer underskuddet ved at gennemføre besparelser på andre sociale tilbud i
samme størrelsesorden, som underskuddet over 5 % af budgettet. 3
Se bilag 18 for beregningseksempler.

Lukning af et kommunalt tilbud
Hvis lukningen af et tilbud inden for et center/ledelsesområde giver under-/overskud, skal der
efterreguleres for tilbuddets andel af et over-/underskud, der ligger over 5 procent af centrets samlede
over-/underskud, jf. eksempler i bilag 18.
Efterreguleringen ved lukningen af tilbud sker på følgende måde: Efterreguleringen fordeles
forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i to

1

Ved tilbud forstås: Svarer til niveauet under regionens centerniveau eller svarer til de tilbud, som kommunerne har kunnet overtage
Driftsherrerne i Syddanmark kan beholde op til fem procent af et eventuelt overskud. Overskuddet kan anvendes til dækning af underskud,
effektivisere, kvalitetsudvikle eller lignende indenfor driftsherrens øvrige rammeaftaletilbud inden for samme ledelsesområde/ center, se bilag 18
3
Såfremt der er overskud ved lukning af tilbud håndteres dette på samme møde, blot med modsat fortegn
2

regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes. Herved er det hensigten at sikre,
at der fortsat visiteres til et tilbud, som har vigende belægning, så efterreguleringen ikke påvirkes negativt.
Et center/ledelsesområde er defineret som niveauet over tilbud/enhed.
I efterreguleringen indregnes driftsudgifter og salg af inventar m.v., som er afskrevet. Værdien af
bygninger, grunde samt inventar, der ikke er afskrevet, indgår ikke i opgørelsen, mens forrentning og
afskrivning kan indregnes i forhold til det antal måneder, tilbuddet har været i drift i det sidste år.
Udbyder skal hurtigst muligt efter lukning af tilbuddet fremsende en foreløbig opgørelse over
efterreguleringen samt en fordeling af denne på køberkommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal
senest foreligge umiddelbart efter det pågældende års regnskabsafslutning.

Reglen om efterregulering gælder for følgende:
Reglen om efterregulering ved lukning af tilbud med underskud kan kun anvendes ved lukning af et samlet
tilbud/enhed.
•

Tilbuddet eller afdelingen skal have et selvstændigt budget med egne takster. Tilbuddet eller
afdelingen kan godt have fælles ledelse med andre tilbud eller afdelinger, men der skal være en
klar fordelingsnøgle af fællesudgifterne, som skal kunne dokumenteres.

•

I forbindelse med indberetning af taksterne skal det oplyses, hvilke tilbud og afdelinger, der hører
under de enkelte centre/ledelsesområder.

Reglen om håndtering af lukning af tilbud gælder for klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med
regional betydning.

