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PROCEDURER FOR FASTSÆTTELSE OG OPKRÆVNING AF BEBOERES EGENBETALING I TILBUD EFTER
SERVICELOVENS §§ 107-110
Denne procedure beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem handlekommune og tilbud/driftsherre i
forbindelse med fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107,
108, 109 og 110.
Denne procedure er gældende for tilbud og handlekommuner omfattet af hovedstadsregionens
Styringsaftale i Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
Proceduren er udarbejdet med udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:
-

Bekendtgørelse om betaling af botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i
forbindelse med botilbud efter § 108 (BEK nr. 1387 af 12/12/2006).

-

Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse tilbud efter serviceloven (BEK nr. 715 af
19/06/2013.

Handlekommune
Handlekommune fastsætter og opkræver beboerens egenbetaling for boligbetaling, el og varme i tilbud
efter Servicelovens §§ 107, 108, 109 og 110.
SEL § 108
Handlekommune fastsætter beboerens egenbetaling af boligbetaling i tilbud efter Servicelovens § 108 på
baggrund af følgende:




Oplysninger om den omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, tilvejebragt
af tilbud/driftsherre,
handlekommunens beregning af den indkomstbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 7,
og under hensyntagen til handlekommunens serviceniveau, for eksempel i form af et vejledende
rådighedsbeløb.

Handlekommune fastsætter beboerens egenbetaling af el og varme i tilbud efter Servicelovens § 108 på
baggrund af oplysninger om udgifter hertil, jf. betalingsbekendtgørelsens § 8, tilvejebragt af
tilbud/driftsherre.
Ved anvisning af bolig efter Servicelovens § 108 skal handlekommunen udarbejde et boligdokument til
beboeren, jf. bekendtgørelsen om lejerrettigheder § 4. Dokumentet skal blandt andet udarbejdes på
baggrund af oplysninger om den omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, som
tilvejebringes af tilbud/driftsherre.
I forbindelse med den årlige fastsættelse af beboerens egenbetaling af boligbetaling, el og varme i tilbud
efter § 108 skal handlekommune varsle beboeren om eventuel forhøjelse af boligbetalingen senest 2
måneder før, jf. bekendtgørelsen om lejerrettigheder § 9.
Skabeloner for udarbejdelse af henholdsvis boligdokument og årlig varsling af ændring i boligbetalingen kan
findes i excel-format på den fælleskommunale hjemmeside: www.rammeaftale-h.dk.
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SEL §§ 107, 109 og 110
Handlekommune fastsætter beboerens egenbetaling af boligbetaling, el og varme i tilbud efter
Servicelovens § 107, 109 og 110 efter betalingsbekendtgørelsens § 2.
Tilbud/driftsherre
Tilbud/driftsherre beregner og opkræver borgerens egenbetaling af serviceydelser, herunder kost,
rengøring, vask m.v. i tilbud efter Servicelovens §§ 107, 108, 109 og 110.
SEL § 108
Tilbud/driftsherre tilvejebringer de nødvendige oplysninger til brug for handlekommunes beregning af den
omkostningsbestemte betaling, jf. betalingsbekendtgørelsens § 6, samt betaling for el og varme, jf.
betalingsbekendtgørelsens § 8, i tilbud efter Servicelovens § 108.
Tilbud/driftsherre skal fremsende oplysninger om den omkostningsbestemte betaling, el og varme i
forbindelse med:



Handlekommunes udarbejdelse af boligdokument ved anvisning af bolig.
Handlekommunes årlige fastsættelse af beboerens egenbetaling. Tilbud/driftsherre skal fremsende
nødvendige oplysninger for det efterfølgende år senest den 1. oktober. Oplysningerne baseres på
de forventede udgifter.

Oplysningerne om den omkostningsbestemte betaling, el og varme kan indføres og fremsendes til
handlekommune i skabelonerne for henholdsvis boligdokument og årlig varsling af ændring i
boligbetalingen. I forbindelse med den årlige fastsættelse fremsendes ét dokument per beboer
indeholdende de nødvendige oplysninger.
Tilbud/driftsherre skal desuden sikre sig, at oplysninger om serviceydelser og priser herfor er tilgængeligt
for handlekommunerne. Oplysningerne kan indskrives i skabelonerne for henholdsvis boligdokument og
årlig varsling af ændring i boligbetalingen, såfremt dette vurderes relevant.
Skabeloner for udarbejdelse af henholdsvis boligdokument og årlig varsling af ændring i boligbetalingen kan
findes i excel-format på den fælleskommunale hjemmeside: www.rammeaftale-h.dk.
SEL §§ 107, 109 og 110
Nærværende beskriver ikke procedurer for tilbud/driftsherres fremsendelse af oplysninger til brug for
handlekommunens beregning af egenbetaling i tilbud efter servicelovens §§ 107, 109 og 110, da
handlekommunen kan fastsætte egenbetalingen på disse paragrafområder på flere måder.
Tilbud/driftsherre skal dog sikre sig, at oplysninger om serviceydelser og priser herfor er tilgængeligt for
handlekommunerne.
Handle-/betalingskommune
I de tilfælde hvor der er forskellig handle- og betalingskommune, vil betalingskommunen af
tilbud/driftsherre blive opkrævet den fulde takst inklusiv udgifter svarende til egenbetalingen af
boligbetaling, el og varme.
Kommuner, som er handlekommune for borgere, som har en anden betalingskommune, skal således sikre
sig, at indtægter fra egenbetalingen af boligbetaling, el og varme tilfalder pågældende betalingskommune.
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Mailingliste til fremsendelse af oplysninger
Til brug for tilbuds/driftsherres fremsendelse af oplysninger til handlekommuner i hovedstadsregionen
udarbejdes en mailingliste, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.
Handlekommunerne er forpligtiget til at sikre, at oplysningerne på mailinglisten er korrekte. Ændringer til
mailinglisten fremsendes til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, jf.
kontaktoplysninger på hjemmesiden.
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