
Bilag 15: Overtagelse af tilbud 
 

Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er 
beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud skal 
meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske 
senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.  

 
Der henvises til bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt 
ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om 
fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse af den 6. juli 2006 ” 

 
Ved overtagelse af tilbud skal tilbuddets andel af over- eller underskud følge med tilbuddet til den 
nye driftsherre. jf. eksemplet nedenfor. 
 

Eksempel ved overtagelse af tilbud 
 

Eksempel 1: Akkumuleret underskud over 5% og overdragelse 
af Enhed 1 
Regel ift. overdragelse af underskud ved overtagelse af tilbud: Budgetmæssig andel af 
akkumuleret resultat i alt 
 
 

 

 
Mio. kr. 

Samlet økonomisk enhed 
Enhed 1   Enhed 2  Enhed 3 I alt 

Omkostningsbudget 20.000 20.000 40.000 80.000 
  

Indtægter -20.000 -20.500    -38.000 -78.500 
Omkostninger 20.500 20.000 40.000 80.500 
Årsresultat 500 -500 2.000 2.000 

  

Overførsel fra tidligere år 500 -500   2.500 2.500 
Akkumuleret resultat 1.000 -1.000 4.500 4.500 
% af Budget 5,0% -5,0% 11,3% 5,6% 

  

Videreføres i driften år +1 0 0 0 3.375 
Efterreguleres i taksterne år +2 0 0 0 0 

Indgår i overdragelsen 1.125 0 0 1.125 
 

Eksempel 2: Akkumuleret overskud over 5% og 
overdragelse af Enhed 1 
Regel ift. overdragelse af overskud ved overtagelse af tilbud: Budgetmæssig andel af 
akkumuleret resultat i alt 

 

 
Mio. kr. 

Samlet økonomisk enhed 
Enhed 1   Enhed 2  Enhed 3 I alt 

Omkostningsbudget 20.000 20.000 40.000 80.000 
  

Indtægter -20.000 -20.500    -42.000  -82.500 
Omkostninger 20.500 20.000 40.000 80.500 
Årsresultat 500 -500 -2.000 -2.000 

  

Overførsel fra tidligere år 500 -500   -2.500 -2.500 



Akkumuleret resultat 1.000 -1.000 -4.500 -4.500 
 

% af Budget 5,0% -5,0% -11,3% -5,6% 
  

Videreføres i driften år +1 0 0 0 -3.375 
Efterreguleres i taksterne år +2 0 0 0 0 
Indgår i overdragelsen -1.125 0 0 -1.125 

 
 
 


