Bilag 13: Afregningsregler/betalingsaftaler
Afregningsregler
Udbyderen sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling fastsættes
til 1 måned. Betalingerne skal ske elektronisk. Senere betalinger end 1 måned påføres morarenter.
Såfremt der er uenighed om en regning, meddeles dette til udbyderen, og udbyderen foretager de
nødvendige berigtigelser i kommende afregning.
På specialundervisningstilbud betales der takst pr. døgn/dag, jf. dog nedenfor. Et skoleår har 365
dage22, hvor skoleåret starter den 1. august og slutter den 31. juli. Der kan ikke opsiges til ophør af
betaling den 30. juni, da ophør ved skoleårets afslutning betyder afregning til 31. juli.
På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år ad gangen, og
hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og
døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder. Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni.
Juli er betalingsfri.
Betalingsaftaler
Kommuner, der køber ydelser i andre kommuner eller hos Region Syddanmark, indgår
en betalingsaftale med den enkelte udbyder. Betalingsaftalen skal indeholde alle
nødvendige detailoplysninger til brug for afregningen og tilpasses de
afregningssystemer, der anvendes i kommunerne og Region Syddanmark.
Betalingsaftalen skal som minimum omfatte:


Information om hvem der er handlekommune, samt hvem der er betalingskommune



Oversigt over tilbuddets indhold, herunder hvilken bevillingsparagraf, det indgår i



Bevillingsomfanget for eventuelle enkeltydelser



Startdato og priser for eventuelle enkeltydelser



Opsigelsesvarsel følger de normale regler, men for
særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter kan andet aftales

Ændringer i et aftalt tilbud skal aftales efter samme retningslinjer.
Betalingsaftalen indgås mellem handlekommune og udbyder. I de tilfælde, hvor der er
anden betalingskommune, skal kommunen afregne efter den indgåede betalingsaftale
mellem handlekommune og udbyder.
Handlekommunen skal sikre tidlig information til betalingskommunen (i de tilfælde hvor handleog betalingskommune ikke er den samme) om, hvilke beslutninger der træffes vedrørende
ændring af tilbud til borgerne.
Betalingsperioden er normalt fra startdato til ophørsdato plus opsigelsesvarsel jf. bilag 6.
Flyttes en person fra et ekstraordinært tilbud, hvor der er aftalt en særskilt takst, kan udbyderen
af tilbuddet have ekstra omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet. Der kan indgås en
aftale om betaling for et sådant tilbud ud over den faktiske ophørsdato, hvis udbyderen kan
dokumentere omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet.
Initiativ i forbindelse med Økonomiaftalen 2020: Udarbejdelse af standardkontrakt.
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Hvis skudår 366 dage

Regeringen og KL aftalte med ØA2020 at igangsætte initiativer, der bidrager til at skabe mere
gennemsigtighed i takststrukturen. Initiativerne udspringer løsningsmodeller fra en arbejdsgruppe
vedrørende køb og salg af pladser og indsatser på det sociale område.
Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle og understøtte kontraktstyringen er det aftalt at
udarbejde en skabelon til en standardkontrakt, som kommunerne og leverandører kan anvende i
forbindelse med køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra kommuner og regioner, der udarbejder skabelonen
til standardkontrakten. Der udarbejdes en skabelon for voksenområdet og en for børn- og ungeområdet.
Skabelonen ledsages af en vejledning.
Udmeldingen fra Regeringen og KL er, at standardkontrakten vil være frivillig at anvende, men at det
anbefales at anvende den ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. Det
forventes, at standardskabeloner er tilgængelige på socialsekretariatet.dk samt på Tilbudsportalen pr. 1.
januar 2021

