Bilag 2: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen
Det specialiserede socialområde
Styringsaftalen omfatter følgende tilbud, jf. Bekendtgørelse af den 3. september 2020 om rammeaftaler
m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
1.

Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2.

Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3.

Døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, herunder delvis lukkede
døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner
og særligt sikrede afdelinger.

4.

Tilbud om behandling af personer med stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.

5.

Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

6.

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

7.

Botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

8.

Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en
selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene
boliger m.v.

9.

Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

10. Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af rammeaftalen,
jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og
11. Regionsrådets opgave i forhold til at medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre
hjælpemidler, jf. lov om social service § 5, stk. 3.

For at være med i Styringsaftalen gælder desuden at:


Tilbuddet skal have et salg på over 10 % til andre kommuner pr. 1. oktober inden det kommende år.1
Principperne i bilag 6, 8, 9, 10 11, 12, og 13 gælder dog fortsat for tilbud, som ikke er med i
Styringsaftalen, hvis der sælges pladser til kommuner i Syddanmark.



Tilbuddet skal være indberettet i det fælleskommunale indberetningssystem med deadline 15.
november året før jf. bilag 10. Eksempelvis skal tilbud og takster for 2021 indberettes med deadline
den 15. november 2020. Tilbuddene er med i Styringsaftalen for et år ad gangen. Forlader et tilbud
Styringsaftalen tager tilbuddet sin andel af akkumulerede over-/underskud med ud i forhold
tilbudstørrelse.

Det skal bemærkes, at tilbud drevet med driftsoverenskomst ikke er omfattet af Styringsaftalen.
I vejledning nr. 1 til Serviceloven, af den 28. marts 2017, fremhæves det, at private tilbud,
herunder selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunale og regionale
driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.

Ved tilbud forstås: Svarer til niveauet under regionens centerniveau eller svarer til de tilbud, som kommunerne har
kunnet overtage
1

Specialundervisningsområdet
Styringsaftalen omfatter regionale specialundervisningstilbud jf. Bekendtgørelse af den 24. juni
2014 om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud mv.
1) De regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud med specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand for børn og unge samt specialpædagogisk bistand for børn, der
endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3.
2) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der overtages af en kommunalbestyrelse i
henhold til § 1, stk. 1 eller 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de
regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.
3) De regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand
for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre), jf. § 1, stk. 3, i
Lov om specialundervisning for voksne.

Kommunikationscentre:
Kommunale kommunikationscentre er omfattet af Styringsaftalen.

