
 
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 
                                                                                                                                                                                     

Kontrakt vedrørende køb af bo og/eller dagtilbud  

i Gentofte Kommune 

Handlekommune       Kommune  

indgår hermed aftale med Gentofte Kommune om køb af plads i neden-

stående tilbud pr. (dato)       

Borgeren Navn:       

Cpr.nr.:       

Evt. værge:       

Tilbud 

 

Sæt (X): 

§ 103: 

( ) Gentofte Håndarbejdsværksted (selvejende) 
( ) Job og Aktivitetscentret (JAC) 

§ 104 

( ) Job og Aktivitetscentret (JAC) 
( ) Birkegården (selvejende) 
( ) Klub Kildebakken 
( ) Loppen (Bank-Mikkelsens vej 24-28) 
( ) Aktivitetstilbuddet (Bank-Mikkelsensvej 20-22) 
( ) Aktivitetstilbuddet under Blindenetværket 
( ) Hvide Hus’ dagcenter (selvejende) 

§ 107 

( ) Botræningstilbuddet Øresundshøj 

§ 108 

( ) Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej 20-22 
( ) Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej 24-28 
( ) Helhedstilbuddet Blindenetværket 
( ) Botilbuddet Blomsterhusene 
( ) Botilbuddet Pilekrogen 
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Botilbud efter almenboligloven med støtte efter Servicelovens § 85 

( ) Bofællesskaberne Mosebuen og Hyldebo 
( ) Botilbuddet Østerled (selvejende) 
( ) Bofællesskabet Josephinehøj (selvejende) 
( ) Bofællesskabet Kastanjely 
( ) Botilbuddet på Tuborgvej 
( ) Bofællesskabet Rose Marie (selvejende) 
( ) Bofællesskabet Gule Hus (selvejende) 
( ) Bofællesskabet Hvide Hus (selvejende) 

Betalingsforhold Regninger fremsendes i henhold til takstaftalen i KKR Hovedstaden. 

Hvis anden betalingskommune end handlekommunen, angiv da kommu-
nens navn og elektronisk regningsadresse, samt evt. kontaktperson:  

      

§ 141-handleplaner 
og pædagogiske 
planer 

Handlekommunen er ansvarlig for handleplanen efter Servicelovens § 
141 og for at indkalde til handleplansmøder. 

I det omfang handlekommunen ønsker yderligere kontakt med tilbuddet i 
form af besøg m.v., aftales dette med lederen på stedet. 

Gentofte Kommunes bo- og dagtilbud udfærdiger 1 gang årligt en pæda-
gogisk plan, der tilsendes handlekommunen. Den pædagogiske plan ud-
færdiges på Gentofte Kommunes koncept.  

Tilsyn Handlekommunen varetager det individuelle tilsyn. 

Gentofte Kommune varetager det generelle driftstilsyn med tilbuddet. 

Ydelsen 

 

Ydelsen og ydelsens omfang i det konkrete tilbud fremgår af Gentofte 
kommunes kvalitetsstandard for området samt i det enkelte tilbuds ydel-
sesbeskrivelse. Begge dele er politisk vedtaget og findes på 
www.gentofte.dk og vedlægges nærværende kontrakt. 

Som det fremgår af ydelsesbeskrivelsen er taksterne gradueret i grupper 
efter borgerens behov. 

Se desuden www.tilbudsportalen.dk 

Taksten Taksten for den borger, denne kontrakt vedrører, er i indeværende år kr. 

      pr dag/døgn. 
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Egenbetaling og 
s

Borgerens egenbetaling sker i § 108-tilbud efter gældende regler. I tilbud 
drevet efter Almenboliglovgivningen fremgår huslejebetalingen af lejekon-
trakten. 

Med mindre andet er aftalt, er handlekommunen

erviceniveau 

 

 indforstået med, at Gen-
tofte Kommunes Serviceniveau for Brugerbetaling er gældende for borge-
rens øvrige egenbetaling.  

serviceniv
ugerbet

eau_for_br
aling.pdf

 

Evt. andre af       taler, 
herunder særlige 
takstaftaler 

Opfølgning Gentofte Kommune forbeholder sig ret til at revurdere kontrakten 1 x årligt 
både for så vidt angår, om tilbuddet kan yde den rette hjælp til borgeren 
og for så vidt angår takstindplaceringen. 

Kontrakten kan opsiges af begge parter med de frister, der er angivet af 
KKR Hovedstaden, idet en borger alene kan opsiges fra en bolig med de 
frister, der fremgår af boligdokument eller lejekontrakt. 

Revisitation Efter en borger er visiteret til et tilbud, kan der ske væsentlige ændringer i 
borgerens situation. Hvis Gentofte Kommune vurderer, at der er behov for 
revisitation, kontaktes borgerens handlekommune. 

Dato og under-       
skrift  

- handlekommune 

 

      Dato og under-
skrift  

- Gentofte Kom-
mune 
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