Bilag 11: Beboerbetaling under ophold på tilbud efter
servicelovens paragraf 107 og 108 og under ophold på tilbud
efter almenboliglovens paragraf 105.
Beboerbetaling efter serviceloven må ikke indgå i taksterne på tilbud efter paragraf 107 og
108. Disse skal opkræves særskilt hos beboerne. Det drejer sig om egenbetaling for boligen, el,
varme og madserviceordningen (§83,1 nr.3). De valgfrie ydelser er ikke omfattet af dette.
Det er handlekommunen, som fastsætter borgerens egenbetaling iht. til servicelovens § 163
uanset driftsherre (Private, kommunale og regionale tilbud). Det betyder, at handlekommunen
skal fastsætte huslejens størrelse, betalingen for el og varme, samt om borgeren får kost jf. 83,1
nr. 3 og i givet fald, beløbets størrelse for dette. Det er endvidere handlekommunen, der
fastsætter borgeren rådighedsbeløb.
Hvad angår kost er det handlekommunen, der fastsætter egenbetalingen for tilbud efter
almenboliglovens paragraf 105 i henhold til servicelovens § 163.
Der er i Syddanmark valgt en model, hvor det er handlekommunen der opkræver egenbetalingen.
Håndtering af borgernes egenbetaling kræver et godt samarbejde omkring information mellem
leverandør og handlekommune. Det er vigtigt, at leverandøren i god tid informerer handlekommune
med oplysninger til huslejeberegning, el og varme, samt kost.
Oplysningerne vedr. el og varme skal svare til tilbuddets budget for el og varme, således
opkrævningen kan svare til det budgetterede. Beboernes andel af mer- og mindreforbrug afregnes
med handlekommunen ved regnskabsafslutningen. Handlekommune skal foretage regulering for de
enkelte borgere på baggrund af det faktisk opkrævede.
I forhold til kost er det tilbuddet, der regulerer borgerens betaling i forbindelse med fravær som
følge af sygehusindlæggelser, ferie mv. Det er tilbuddets regler for tilbagebetaling, der er
gældende. Dog skal tilbuddet efterregulere madservice § 83.1.3 ud fra prisen for madservice
fastsat af handlekommunen.
Det er tilbuddet, der foretager og betaler årsreguleringen med borgeren, når kostordningen er efter §
83.1.2 og § 85, mens der normalt ikke foretages en årsregulering for madservice § 83.1.3.
Det er i betalingskommunen, der kommer til at dække eventuel manglende betaling fra borgeren.
Ifølge bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i
forbindelse med botilbud efter § 108 af den12. december 2006 er det kommunalbestyrelsen, der
beslutter hvilke betalingsregler, der gælder for beboernes huslejebetaling ved ophør af leje. For
Region Syddanmarks tilbud anvendes samme regler vedrørende ophør af beboernes
huslejebetaling for tilbud drevet efter Serviceloven som anført i ovenstående afsnit om afregningsog betalingsregler.
Arbejdsgangen ved fastsættelse og opkrævning er følgende:
Alle kommuner indarbejder i budgetterne retningslinjer for borgernes egenbetaling for boligen og
madserviceordning. Betalingen skal afspejle serviceniveauet i den enkelte kommune og skal samtidigt
beskrive, hvorledes borgerens betalingsformåen jf. SEL kan påvirke den egenbetaling, der skal
opkræves hos borgeren. Det indebærer, at kommunerne skal tage hensyn til borgernes
indtægtsgrundlag. F.eks. i form af et minimumsrådighedsbeløb.
1) Tilbuddet beregner bruttotaksten for tilbuddet, der opgives til Tilbudsportalen (beregningen
foretages i praksis ofte centralt). Tilbuddet fastsætter samtidig pris for de valgfrie serviceydelser.
2) Tilbuddet sender oplysninger som er nødvendige for beregningen af opholdsbetalingen
f.eks. driftsomkostninger til ejendomme, kvadratmeter fordeling o.l. til handlekommunen.

Tilbuddet sender priserne for de valgfrie serviceydelser til handlekommunen
(Oplysningsskemaet).
3) Handlekommunen laver beregning af husleje mv. samt træffer afgørelse om borgens
egenbetaling for boligen og madservice med udgangspunkt i oplysningerne fra tilbuddet,
handlekommunens serviceniveau og niveau for rådighedsbeløbet størrelse.
4) Handlekommunen foretager den månedlige opkrævning af borgeren for boligen, el og
varme og madserviceordning SEL §83.1.3.
5) Tilbuddet sender den månedlige opkrævning af bruttotaksten til betalingskommunen.
6) Tilbuddet sender månedlige opkrævninger af valgfrie serviceydelser til borgerne evt. i form af
aconto betalinger.
7) Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen om egenbetalingen, herunder
fastsættelse af rådighedsbeløbet skal klagen sendes til handlekommunen.
Oplysningsskema til fastsættelse af borgernes egenbetaling for husleje, el/varme og
madservice efter SEL § 83, stk.1 nr. 3 og beregning af borgerens
minimumsrådighedsbeløb.
Der skal, for alle tilbud under Rammeaftalen, udarbejdes et oplysningsskema med henblik på
at lette arbejdet med at udveksle oplysninger mellem tilbud og handlekommunen.
Handlekommunen skal bruge oplysningerne til at fastsætte borgernes egenbetaling for husleje,
el/varme og madservice efter SEL § 83, stk.1 nr. 3 og beregne borgerens
minimumsrådighedsbeløb.
I forhold til borgere, der bor i tilbud efter Almenboliglovens § 105, skal tilbuddet kun oplyse om
udgifter til madservice efter SEL § 83, stk.1 nr. 3 – medmindre handlekommunen også ønsker flere
oplysninger til fx beregning af minimumsrådighedsbeløb, hvis en sådan ordning, i en given
kommune, måtte gælde for borgere i § 105 tilbud. Dette aftales individuelt mellem handlekommune
og tilbud.
Der udfyldes et oplysningsskema for hver borger, da der i et tilbud kan være forskel på, hvad
borgerne individuelt skal opkræves. Handlekommunerne opfordres til selv at kontakte tilbuddet for
at få de fornødne oplysninger. Der er udarbejdet et oplysningsskema, og det anbefales, at tilbuddet
anvender dette oplysningsskema for at skabe ensartethed i oplysninger og praksis ved formidling
af disse oplysninger. Oplysningerne ift. 2021 kan forespørges hos driftsherrerne fra den 1. oktober
2020. Data leveres til handlekommunerne senest den 1. november 2020. Tilsvarende kan
oplysningerne ift. 2022 forespørges hos driftsherrerne fra den
1. oktober 2021. Data leveres til handlekommunerne senest den 1. november 2021.
Delegationsaftaler:
Beregningen og opkrævningen af egenbetalingen følger handlekommuneforpligtelsen, så hvis
den er delegeret, så følger den med delegationen.
En kommune kan iht. retssikkerhedslovens § 9, stk. 9, aftale med opholdskommunen(bopæl), at
denne varetager hele eller dele af opgaveudøvelse efter serviceloven. Opholdskommunen bliver
med en sådan aftale handlekommune for borgere.
Retssikkerhedslovens § 9, stk. 6, giver en handlekommune mulighed for at indgå aftale med en
tidligere opholdskommune om, at den tidligere opholdskommune har handleforpligtelsen for
borgeren – en sådan aftale kræver borgerens samtykke. I disse tilfælde er det hele
handleforpligtelsen, der flyttes.
Det bemærkes, at en eventuel aftale om, at tilbuddet står for opkrævning af borgerens
egenbetaling, ikke er at betragte som en delegationsaftale.

