
Samarbejdsaftale

§ 1.

Mellem Hedensted Kommune og REVASAPS oprettes hermed aftale vedrørende om 
udførelse af og på sigt udvikling af tilsyn med tilbud i Kommunen, jf. Lov om Social 
Service §§ 103 & 104 og Retssikkerhedslovens § 16. Tilsynene gennemføres med 
udgangspunkt i det koncept, som er godkendt i Kommunen og i øvrigt indenfor 
rammerne af den af REVASAPS udviklede og anvendte fremgangsmåde.

§ 2.

Aftalen medfører, at REVASAPS forpligter sig til at varetage den kommunale 
tilsynsforpligtelse, som består af årlige anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Udarbejdelse af tilsynsrapporter foretages af REVASAPS og de endelige rapporter 
fremtræder som REVASAPS-dokumenter. Rapporter skal tilgå Hedensted Kommune senest 
en måned efter gennemførelse af det enkelte tilsyn.  

REVASAPS har således forpligtelsen til, indenfor rammerne af denne aftale at sikre, at 
Kommunen opfylder de i lovgivningen pålagte tilsynsforpligtelser og det aftalte 
tilsynskoncept.

§ 3.

Aftalen indgås med virkning fra 1. januar 2015 og løber indtil den opsiges af en af 
parterne.

I kontraktperioden kan aftalen opsiges af begge parter med ½ års varsel til den 31/12.

Ændringer i lovgrundlaget for tilsynet, som påvirker opgavernes art og/eller omfang, 
drøftes mellem parterne så snart de kendes med henblik på eventuelle afledte justeringer 
af indhold og omfang m.v.

§ 4.

REVASAPS anvender de medarbejdere, som i forhold til den enkelte enhed/opgave anses 
for bedst kvalificerede. 

Det af REVASAPS ansatte personale skal til enhver tid have relevant faglig baggrund og 
forståelse for og indsigt i opgaverne og vilkårene indenfor de områder, tilsynet omfatter. 
Medarbejderne arbejder dialogbaseret med respekt for Kommunens værdigrundlag i 
samarbejdet med såvel de berørte brugere og enheder som andre samarbejdspartnere.

§ 5.

Aftalen omfatter x kommunale enheder, der organisatorisk henføres til 2 ledere og 
omfatter REVASAPS’s udførelse eller udarbejdelse af :



 et uanmeldt tilsyn årligt på hver af de berørte enheder
 et årligt anmeldt tilsyn på hver af de berørte enheder 
 at Hedensted Kommune kan udvælge et specifikt tema, som tilsynet har særlig fokus 

på
 udarbejdelse af samlet tilsynsrapport for hver af de fem organisatoriske enheder efter 

hvert besøg
 bidrag til Hedensted Kommunes årlige redegørelse og/eller resuméer til det politiske 

niveau
 efter nærmere aftale deltagelse i indtil et årligt møde pr. organisatorisk enhed med 

bruger- og/eller pårørendeorganer
 besvarelse i rimeligt omfang af spørgsmål og vurdering af koncepter m.v. fra lederne 

af de enkelte enheder 
 møder med forvaltningen i forbindelse med tilsynets tilrettelæggelse, udvikling og 

rapportering.
 et årligt informationsmøde efter behov.

For såvel de anmeldte som de uanmeldte tilsyn fastlægger REVASAPS tidsplanen.

§ 6

Prisen for løsningen af tilsynsopgaverne er udregnet med udgangspunkt i antallet af 
enheder i Kommunen samt størrelsen af disse. For Hedensted Kommune beregnes prisen 
på grundlag af 2 enheder for 2015 er den samlede pris yy kr. + moms. 

Ved tilgang af nye tilbud aftales prisen med udgangspunkt i ovennævnte.  

Udgifter som følge af transport, ophold og administration m.v. er Kommunen 
uvedkommende, når det drejer sig om tilsynsaktiviteter, jf. § 5.

Møde- og andre aktiviteter udover de ovennævnte honoreres med fra 800,- til 1.100,- kr. 
+ moms pr. medgået time for deltagerne fra REVASAPS (opgøres pr. 15 minutter) + 
transport- og eventuelle opholdsomkostninger. Der betales som udgangspunkt ikke for 
transporttid ved sådanne aktiviteter. Priserne gælder ligeledes for rekvirerede 
ekstraordinære tilsyns- eller opfølgningsbesøg og lignende. 

For afholdelse af kurser, foredrag og lignende aftales prisen fra gang til gang med 
udgangspunkt i ovennævnte timepriser.

Betalingen for tilsynsaktiviteterne erlægges i to lige store rater i 1. og 3. kvartal af 
tilsynsåret.

Alle ovennævnte beløb er 2015-niveau. Taksterne reguleres fremover hvert år den 1. 
januar med KL´s lp-fremskrivningsprocent for kategorien øvrige tjenesteydelser.
 

§ 7

Udover mulighed for opsigelse med ½ års varsel jf. ovenfor, kan Kommunen opsige 
nærværende aftale med øjeblikkelig virkning, såfremt REVASAPS misligholder sine 
forpligtelser i henhold til aftalen.
 



Til misligholdelse henregnes, at REVASAPS’s personale ved sin adfærd, for eksempel ved 
offentliggørelse af interne oplysninger/rapporter medvirker til, at Kommunen stilles i 
dårligt lys.

§ 8

REVASAPS er forpligtet til at opbevare alle informationer og rapporter på betryggende vis 
og er i alle forhold omfattet af tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der modtages i 
tilknytning til gennemførelsen af tilsynsopgaverne, herunder vedrørende den enkelte 
beboer og dennes forhold.

Det er kommunens egen forpligtelse at drage omsorg for løsning af problemer eller 
uacceptable forhold, der måtte blive påpeget som resultat af tilsynene. REVASAPS skal 
orienteres om de valgte løsninger. 

§ 9

Eventuelle tvister søges løst ved forhandling mellem parterne.

Tvister, der ikke kan afgøres ved forhandling, kan indbringes for domstolene med Retten i 
Horsens som værneting.

§ 10   

                                                    
Hedensted Kommune :                                          REVASAPS :

            

Dato : ______________________                      Dato: ____________________

________________________________                           ______________________________


