
Bilag 9: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger 
 
Hovedreglen er, at takstmodellerne er udformet, så de kan dækker alle borgere på tilbuddet. Der 
vil dog være tilfælde, hvor enkeltpersoner har så afvigende behov i forhold til modellerne, at det 
vil være relevant at operere med individuelle takster for dem i form af særforanstaltninger eller 
enkeltmandsprojekter. 

En særforanstaltning er en foranstaltning, som etableres i en eksisterende plads, men til en 
særlig takst, der afviger fra den godkendte takst for pladsen. Ved ophør af en særforanstaltning 
kan pladsen benyttes af en ny borger til almindelig takst. Særforanstaltning kan også forekomme 
med differentierede takster, når ydelsespakken indeholder mange timer i forhold til det 
almindelige på tilbuddet. 

 
Et enkeltmandsprojekt er en foranstaltning, hvor der oprettes en ny plads udover de godkendte 
pladser og til en særlig takst. Pladsen, der er knyttet til et enkeltmandsprojekter, bortfalder, når 
enkeltmandsprojektet ophører. 

Etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal ikke godkendes i 
Socialdirektørforum, og skal ikke annonceres forud i Styringsaftalen. Taksterne skal ikke 
indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure. 

Følgende betingelser skal være opfyldt, når særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter etableres: 

 Der skal være enighed om foranstaltningen og betalingen mellem handlekommune og 
udbyder, inden foranstaltningen sættes i værk. 

 Opsigelsesvarsel for særforanstaltning er som udgangspunkt løbende måned plus en 
måned, men andet kan aftales. Et andet opsigelsesvarsel for særforanstaltning skal altid 
aftales mellem udbyder og køber. 

 Opsigelsesvarsel for et enmandsprojekt aftales mellem leverandør og handlekommune. 
 Enmandsprojekter skal altid have et særskilt regnskab, hvor køber betaler alle udgifter, så 

over- eller underskud kan ikke indregnes i tilbuddet ordinære regnskab. 
 Vilkår for betaling af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, herunder 

etableringsomkostninger skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder. 
Udgangs 

 Takstberegningen skal under alle omstændigheder tage udgangspunkt i princippet 
om omkostningsbaserede takster. 

 
Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal opfattes som foranstaltninger, der er knyttet 
til enkeltpersoner.  
 
 


