ALLERØD KOMMUNE

Driftsaftale
mellem Allerød Byråd og virksomheden

Børnehuset Vestvej

1. Indledende bemærkninger
Byrådet i Allerød har indført aftalestyring som organisatorisk styreform i kommunen. Aftalestyringen bygger videre på Allerød Kommunes kultur, hvor målet er faglig kvalitet tilpasset
borgerens behov, og hvor åbenhed, troværdighed og professionel imødekommenhed er bærende
principper for opgaveløsningen. Det betyder også, at opgaverne løses gennem samarbejde og at
resultater skabes gennem dialog. Det gælder både internt i den enkelte virksomhed, mellem
virksomhederne og mellem de enkelte virksomheder og Forvaltningen.
Aftalen består af to dele:
1. Denne driftsaftale, hvor generelle aftaleforhold er beskrevet med det formål at:
• Synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
• Synliggøre og præcisere spilleregler og frihedsgrader
• Synliggøre byrådets overordnede mål for udviklingsretningen
2. En ét-årig resultataftale, der har til hensigt at
• Synliggøre og præcisere politisk fastsatte indsatsområder
• Præcisere eventuelle yderligere særlige opgaver
• Præcisere de ressourcer, som byrådet stiller til rådighed.
Aftalen skal være omdrejningspunkt for dialogen mellem byrådet og den enkelte virksomhed
om det aktuelle og det fremtidige service- og ressourceniveau.
Lederen af virksomheden har ansvaret for at drive virksomheden i henhold til aftalen, men lederen afgør selv, hvilke opgaver der skal delegeres til virksomhedens forskellige medarbejdere.
Aftalen er indgået mellem byrådet og virksomhedslederen.
Driftsaftalen er gældende fra den 1. januar 2008 og indtil en af parterne ønsker den taget op til
fornyet drøftelse.
Er der spørgsmål om fortolkning af aftalen eller dele af aftalen, kontaktes Forvaltningen. Problemstillingen drøftes og søges løst gennem dialog mellem virksomheden og Forvaltningen
eventuelt ved beslutning i fagudvalg/byråd.

2. De politiske mål og krav til virksomheden
2.1. Overordnede politiske mål for virksomheden
Virksomheden skal arbejde efter de overordnede mål, som byrådet har vedtaget for virksomhedens område. Målene fremgår af kommunens hjemmeside:
http://www.alleroedkommune.dk/Service/~/media/Hjemmeside%20AK%20Filer/Børne_og_ungepolitik%20pdf.as
hx
http://www.alleroedkommune.dk/Service/Familie_Born/Bornepasning/Byraadets_servicemaal_Daginstitutioner_d
agpleje.aspx
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2.2. Politisk fastsatte indsatsområder
Virksomheden skal arbejde efter indsatsområder som måtte besluttes politisk. Politisk vedtagne
indsatsområder fremgår af resultataftalen. Virksomheden skal gennem årsrapporten informere
fagudvalg og byråd om status, evalueringer og fremtidsplaner vedrørende indsatsområderne.
Virksomheden kan gennem årsrapporten stille forslag til fremtidige indsatsområder.

2.3. Virksomhedens ydelser og serviceniveau
Virksomheden skal inden for aftalens rammer levere de ydelser og det serviceniveau, som fagudvalg og byråd beslutter.
Virksomheden er ansvarlig for, at der på kommunes hjemmeside (eller som link til kommunes
hjemmeside) findes relevante og ajourførte faktaoplysninger om virksomheden samt oplysninger om de ydelser og det serviceniveau virksomheden leverer. Oplysningerne skal være relevante, forståelige og overskuelige for brugerne.
Link til oplysningerne om virksomheden:
http://www.alleroedkommune.dk/Vejviser/Born/Bornehuse/Bornehuset_Viktoria.aspx
Lederen skal sikre, at virksomheden til enhver tid er i stand til at redegøre for konsekvenser af
ændringer i serviceniveau eller ressourcetildeling.

3. Opfølgning på mål og krav
3.1. Information til byråd og fagudvalg
Virksomheden skal informere byråd og fagudvalg i form af en årsrapport omhandlende:
• Virksomhedens beretning og fremtidsplaner
• Information om økonomi
• Information om brugertilfredshed
• Information om medarbejdertrivsel
• Virksomhedens ønsker og forslag.
Forvaltningen er ansvarlig for, at virksomheden årligt modtager en opdateret oversigt over afleveringsfrister samt kontaktpersoner og links til yderligere oplysninger.

4. Budget og økonomistyring
4.1. Budgetlægning
Budgetlægningen og herunder fastlæggelsen af virksomhedens budgetramme sker efter den af
byrådet godkendte procedure.

4.2. Virksomhedens budgetansvar og prioriteringsmuligheder
Af resultataftalen fremgår det budget, som virksomheden får til rådighed til opfyldelsen af de
her i aftalen angivne krav og forventninger.
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Virksomheden har ansvaret for at overholde den eller de totalramme(r), der fremgår af resultataftalen. Foruden driftsbudgettet indgår virksomhedens lønbudget i totalrammen; dvs. den faktiske lønsum svarende til de medarbejdere virksomheden var normeret til pr. 1. januar 2001 fremskrevet til indeværende budgetårs niveau og reguleret for eventuelle ændringer vedtaget af
byrådet.
Virksomheden har ikke ansvaret for vedligeholdelse af bygningers klimaskærme og tekniske
installationer.
Inden for den enkelte totalramme kan virksomheden frit prioritere indenfor og mellem de enkelte budgetposter, herunder også mellem løn- og driftsmidlerne. Virksomheden kan ikke prioritere på tværs af totalrammer.
Hver totalramme er i princippet ét økonomisk rammebeløb (et nettobeløb) og virksomheden
kan således udarbejde en lokal kontoplan og et lokalt budget i forhold til mål og krav.

4.3. Opsparing af uforbrugte beløb
Virksomheden kan overføre uforbrugte beløb fra et budgetår til et andet.
Virksomheden skal i den årlige information til fagudvalg og byråd (årsrapporten) redegøre for,
hvad eventuelle opsparede beløb skal bruges til og indenfor hvilken tidshorisont, det opsparede
beløb tænkes anvendt.
Opsparede uforbrugte beløb kan anvendes uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på.
Ønsker virksomheden at anvende opsparede beløb til anlæg, må dette ikke medføre afledte
driftsudgifter med mindre virksomheden kan finde midlerne indenfor rammen.
Opsparede beløb bliver ikke pris- og lønreguleret eller forrentet.
Det er virksomhedens ansvar at sikre en effektiv og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i
forhold til det politisk fastlagte serviceniveau. Hvis virksomheden gennem effektiviseringer
formår at opspare væsentlige beløb, vil det i forbindelse med aftaleforhandlingerne blive drøftet
om:
• der skal ske en ændring af budgetrammen og dermed forudsætningerne for virksomhedens
budget eller
• der skal ske en fordeling mellem kommunen og virksomheden af det overførte beløb.

4.4. Lån af næste års budget
Virksomheden kan låne af næste års budget. Ved lån af næste års budget indgås der samtidig
aftale med Økonomiudvalget om, hvordan afviklingen af lånet skal ske. Økonomiudvalget vil i
den henseende lægge vægt på at:
• virksomheden kan redegøre for, hvorfor der er behov for et lån
• lånet afvikles indenfor en tidshorisont på maksimalt 3 år.
I særlige tilfælde afhængigt af begrundelse, beløbsstørrelse m.v. kan låneperioden forlænges.
Virksomheden må ikke optage lån i et privat pengeinstitut.
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4.5. Afregningsregler
Afregning mellem virksomheden og andre virksomheder i kommunen kan ske efter konkret
godkendelse i direktionen.

4.6. Binding af midlerne
Virksomheden må ikke binde midler i obligationer, kontrakter eller lignende uden Økonomiudvalgets godkendelse. Virksomheden må ikke påtage sig garantiforpligtelser.
Beslutninger om udbud af driftsopgaver, tilbud på andre offentlige myndigheders driftsopgaver,
inddragelse af private underleverandører, indgåelse af længerevarende og økonomisk forpligtende tværkommunalt samarbejde mv. skal således altid behandles i Økonomiudvalget.
Virksomheden kan dog uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget binde noget af virksomhedens budget til deltagelse i tidsbegrænsede udviklingsprojekter f.eks. tværkommunale
projekter, offentligt/privat samarbejde eller til inddragelse af konsulentbistand til tidsbegrænsede opgaver. Virksomheden har også adgang til at anvende underleverandører i en tidsbegrænset
periode.

4.7. Leasingaftaler
Økonomiudvalget besluttede i august 2002 at uddelegere beslutningskompetencen vedrørende
leasingaftaler til Forvaltningen. Hvis en virksomhed ønsker at indgå leasingaftaler skal dette
godkendes af direktionen på baggrund af konkret ansøgning fra virksomheden og indstilling fra
Forvaltningen. De nærmere regler fremgår af bilag til Allerød Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ: ”Retningslinier for indgåelse af leasingaftaler”.

4.8. Tillægsbevillinger
Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger. Det er virksomhedens opgave og ansvar at
disponere og prioritere på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

4.9. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden kan, indenfor Kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer, øge sine
indtægter gennem indtægtsdækket virksomhed og derved udvide virksomhedens samlede økonomiske ramme.
Den indtægtsdækkede virksomhed må ikke være udtryk for politiske eller religiøse budskaber.
Eksempler på indtægtsdækket virksomhed:
• salg af egne produkter
• salg af gammelt inventar
• salg af tjenesteydelser (f.eks. undervisning)
• gebyrer, erstatningsbeløb (f.eks. biblioteksområdet)
• arrangementer
• udlejning af lokaler
• sponsorstøtte
Virksomheden kan ikke ændre i de takster, som fastsættes af byrådet.
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4.10. Økonomisk administration og styring
Virksomhedslederen har ansvaret for:
• At der sker en korrekt og rettidig regnskabsmæssig registrering af alle økonomiske hændelser, der kan henføres til virksomheden.
• At der foretages rettidig betaling af alle berettigede økonomiske krav til virksomheden.
• At udbetalte lønninger er i overensstemmelse med indgåede aftaler og at timeregistreringen
er korrekt.
• At der er tilrettelagt forretningsgange der sikrer en god intern kontrol.
• At der tilrettelægges procedurer, der sikrer en løbende opfølgning af virksomhedens økonomi.
Bilagene til Allerød Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fastlægger de nærmere bestemmelser for den regnskabsmæssige registrering og økonomiske styring i virksomhederne.
Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets punkt 7.1. har Forvaltningen bemyndigelse til at foretage
undersøgelser af enkelte virksomheders regnskabsfunktioner med henblik på kontrol og udstedelse af henstilling og retningslinjer.

5. Lederens ansvar og råderum
5.1. Forventninger til lederen
Det forventes, at lederen af virksomheden:
• Er ajour med den faglige og samfundsmæssige udvikling
• Er fremsynet og udviklingsorienteret
• Har fokus på brugerne og kvaliteten
• Er bevidst om økonomien og udnyttelsen af ressourcerne
• Er bevidst om medarbejderbehov og pleje, herunder informationsbehov
• Er samarbejdsvillig, herunder på tværs af fag- og virksomhedsgrænser
• Er loyal overfor politiske beslutninger
• Driver virksomheden så effektivt som muligt under hensyn til formål, mål og krav
• Delegerer og inspirerer medarbejderne menneskeligt og fagligt
• Synliggør virksomheden.
Endelig er det forventningen, at lederen af virksomheden er parat til at deltage i byråds- og fagudvalgsmøder, hvis/når der er politisk ønske herom.
Virksomhedslederen refererer til kommunaldirektøren.

5.2. Forpligtelser
Lederen af virksomheden er til enhver tid forpligtet til at sikre, at virksomheden efterlever:
• Lovgivningens krav
• Overenskomsterne på området
• Lokale forhandlingsresultater, som er indgået med de faglige organisationer
• De politiske mål og krav som nærværende aftale præciserer
• De generelle politikker og retningslinier, som byrådet har vedtaget.
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Alle virksomhedens ansatte skal have indgående viden om reglerne for tavshedspligt. Virksomhedslederen skal derudover sikre, at de ansatte er bekendt med øvrige grundlæggende vilkår og
regler, der gælder for den offentlige sektor, jf. f.eks. vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, som beskriver konkrete temaer som ytringsfrihed, tavshedspligt, habilitet, modtagelse af
gaver mv. http://www.personalestyrelsen.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=16662
Den lovpligtige revision af virksomhedens regnskaber sker af den af byrådet valgte revision.
Revisionen er gratis for virksomheden.
Virksomheden skal til enhver tid give kommunens revision adgang til bilag, kassebeholdning
m.v.

5.3. Ansættelser og afskedigelser
Inden for de rammer, der er aftalt med byrådet og faglige organisationer er det lederen, som
beslutter hvilke faggrupper, der er behov for.
Ansættelse sker som udgangspunkt som almindelig overenskomstansættelse. Hvis virksomheden ønsker en anden form for ansættelse (f.eks. åremålsansættelse eller tjenestemandsansættelse) skal indstilling herom behandles af Forvaltningen.
Virksomheden er som udgangspunkt forpligtet til at stille jobtræningspladser til rådighed for
ledige A-kasse modtagere, indenfor rammer fastlagt af Økonomiudvalget.
Virksomheden forpligter sig ligeledes til at medvirke til at øge beskæftigelsesmulighederne for
medarbejdere og borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Herudover
skal virksomheden være åben over for ansættelse af personer på særlige vilkår (arbejdsprøvning, fleksjob, skånejob og personer i integrationsfasen).
I forbindelse med større køb hos private firmaer udenfor indkøbsaftalen opfordres virksomheden til at stille krav til leverandøren om at være åben overfor for ansættelse af personer på særlige vilkår.
Virksomhedens leder ansættes af kommunaldirektøren.
Virksomheden kan ikke selv afskedige sine medarbejdere. Hvis lederen ønsker at afskedige en
eller flere medarbejdere, skal dette altid ske med inddragelse af Forvaltningen.
Ved tjenstlige samtaler skal virksomheden følge retningslinjerne ”Tjenstlige samtaler – fra vejledning til sanktioner” godkendt af Hovedudvalget den 19. november 2003.
Afskedigelse af lederen sker af byrådet. En eventuel bestyrelse har således ikke kompetence til
at afskedige lederen.

5.4. Brugerindflydelse
De gældende bestemmelser for virksomhedens forældrebestyrelse, herunder kompetence- og
ansvarsforhold er fastlagt i ”Vedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner i
Allerød Kommune”. Vedtægterne blev godkendt af byrådet den 18. maj 2005.
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Hvis virksomheden ønsker at foretage større brugerundersøgelser, oplyses dette i virksomhedens årsrapport. Resultaterne af brugerundersøgelser formidles ligeledes gennem årsrapporten
til fagudvalg og byråd.
Forvaltningen kan yde konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af større brugerundersøgelser.

5.5. Kontakt til byråd og fagudvalg
Virksomheden skal til enhver tid være parat til at informere og yde rådgivning til byråd og fagudvalg. Virksomheden kan gennem Forvaltningen stille spørgsmål, komme med forslag eller
give information til byråd eller fagudvalg.

5.6. Kontakt til pressen
Virksomheden kan udtale sig om virksomhedens forhold.

5.7. Håndtering af klager
Alle klager fra borgere eller andre skal så vidt muligt løses af virksomheden. Hvis klagen ikke
kan løses her, eller hvis klageren ikke er tilfreds, sendes klagen videre til Forvaltningen, som
herefter afgør sagen eller sender den til politisk behandling.
Klager, som er omfattet af lovgivningsbestemte procedurer, skal til enhver tid følge disse.
I 2008 vil Forvaltningen udarbejde oplæg til mere konkrete retningslinjer for håndtering af klager. Der skal heri fokuseres på:
• Synliggørelse af klageadgange
• Beskyttelse af de ansatte
• Sikring af relevant anvendelse af ressourcer
• Tydeliggørelse af forventninger til virksomheder og Forvaltning.

5.8. Virksomhedens deltagelse i udviklingsprojekter
Virksomheden er forpligtet til at deltage i politisk initierede udviklingsprojekter. Byrådet er
indstillet på, at indarbejde udviklingsprojekter i aftalen.
Hvis det politisk besluttes at gennemføre udviklingsprojekter midt i en aftaleperiode, sker virksomhedens deltagelse mod betaling.
Virksomheden vurderer og afgør selv, om der derudover er kapacitet til at deltage i udviklingsprojekter, som ikke er fastlagt i nærværende aftale. Det gælder for eksempel udviklingsprojekter, som gennemføres i samarbejde med andre virksomheder i kommunen, virksomheder i andre kommuner, amtet, private eller andre.

5.9. Forvaltningens muligheder for bistand i virksomheden
Forvaltningen har ret til at indhente oplysninger hos virksomheden. Det kan især komme på
tale som led i budgetlægningen.
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5.10. Muligheder for bistand i Forvaltningen
Virksomheden kan til enhver tid få rådgivning og information i Forvaltningen. Lederen kan
f.eks. hente den nødvendige hjælp og vejledning i Forvaltningen vedrørende bogføring, økonomistyring og i forbindelse med ansættelser.
Fra 2002 blev ansvaret for forhandling af individuel løn decentraliseret. Virksomhedslederen
har dog fortsat mulighed for at hente hjælp og vejledningen i Personalerådgivningen, som også
kan inddrages i forhandlinger med de faglige organisationer.

5.11. Mulighed for yderligere decentralisering af administrative opgaver
Virksomheden har mulighed for at overtage ansvaret for en række administrative opgaver på
personaleområdet. Det drejer sig om:
• Ændringer i ansættelsesforhold (arbejdstid, konstitueringer, aftale med faglige organisationer)
• Ansøgt afsked
• Ændringer af funktions-, kvalifikations- og resultatløn
• Annoncering (udarbejdelse af stillingsopslag, modtagelse og registrering af ansøgninger,
bekræftelse og afslag)
• Ansættelser (lønindplacering, lønaftale med faglige organisationer, straffeattester, klargøring til indberetning)
• Personalemapper.
Hvis virksomheden ønsker at overtage ovenstående opgaver vil der følge penge med svarende
til et fast beløb pr. ansat medarbejder i virksomheden.
Forvaltningen vil fortsat løse opgaverne, i samme omfang som hidtil, hvis virksomheden ikke
ønsker at overtage ansvaret.
Hvis virksomheden ønsker det, kan den eventuelt få indført KMD’s vagtplansystem med henblik på at en række indberetningsopgaver foretages elektronisk i virksomheden frem for manuelt. Det gælder indberetning af ferie, feriefridage, sygdom, barsel, omsorgsdage og ændringer
af den fastsatte arbejdstid.

5.12. Forsikringer, skadeforebyggelse og sikring
Virksomhedens opgaver og ansvar i forbindelse med forsikringer, skadeforebyggelse og sikring
er fastlagt i ”Forsikrings- og sikringspolitik for Allerød Kommune”, som blev vedtaget af byrådet i november 2006.
Forvaltningens forsikringskonsulent er rådgiver for virksomhederne i forbindelse med forsikring, skadeforebyggende tiltag og sikring.
Virksomheden skal være bevidst om risici og løbende vurdere dem i forhold til behov for nye
skadeforebyggende tiltag og sikring, særligt i forbindelse med ny– og ombygningsprojekter
eller indretningsmæssige ændringer.
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Ansvaret for den daglige drift i relation til skadeforebyggelse og sikring, påhviler lederen af
den enkelte virksomhed og skal indarbejdes som en naturlig del af driften samt behandles på
MED-møder, personalemøder m.v.
Lederen skal foranledige, at der minimum 1 gang årligt foretages en gennemgang af eventuelle
bygningers sikringsmæssige status. Lederen er ansvarlig for, at alle medarbejdere, er bekendt
med pligter, procedurer (for eksempel fyraftenseftersyn) og forskrifter i forhold til sikring.
Lederen har ansvaret for straks at indberette ændringer og nyanskaffelser af f.eks. bygninger,
løsøre og motorkøretøjer. Indberetningen skal ske til Forvaltningens forsikringskonsulent.
Lederen har ligeledes ansvaret for straks at indberette alle skader til forsikringskonsulenten
samt udfylde skadeanmeldelse.
Når der skal ske sikring af bygninger og løsøre, skal virksomheden rådføre sig med forsikringskonsulenten.
Allerød Kommune har etableret en fælles intern forsikringsordning, som finansieres af et årlig
fastsat budget. Budgettet skal finansiere udgifter til bl.a. forsikringspræmier, skader og hensættelser.
Ved enhver skade skal virksomheden betale en intern selvrisiko til en fælles pulje, der administreres af forsikringskonsulenten. Puljen skal bidrage til finansiering af skader under selvrisiko,
til forebyggelse og sikring samt motivere til at forebygge skader
De mere konkrete opgaver og forretningsgange vedrørende forsikringer, skadeforebyggelse og
sikringer fremgår af ”Forsikrings- og sikringspolitik for Allerød Kommune”.

5.13. Forsikringspuljer til barsel og langvarig sygdom
Fra 2007 er alle kommunale og selvejende virksomheder samt Forvaltningen omfattet af Allerød Kommunes barselsudligningsordning, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i november
2006 på baggrund af forslag fra Hovedudvalget.
Barselsudligningsordningen har til formål at sikre økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og
adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte virksomhed alene. Formålet er at understøtte, at der i
alle ansættelsesforhold er lige muligheder for kvinder og mænd.
Alle virksomheder og Forvaltningen betaler 0,89 % af deres lønsum til puljen.
Puljen er selvfinansierende, således at eventuelle overskud og underskud overføres til det efterfølgende budgetår.
Siden 2002 har virksomheden været omfattet af en forsikringspulje vedrørende barsel og langvarig sygdom, og fratrækkes årligt en fast procentdel af lønbudgettet som forskudsbidrag til
puljen. Virksomheden trækkes fra 2007 samme procentdel som hidtil, idet 0,89 procent af indbetalingen dækker barselsudligningsordningen og det resterende beløb finansierer den eksisterende pulje, som fremover alene dækker udgifter i forbindelse med længerevarende sygdom.
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Forsikringen dækker forskellen mellem dagpengerefusionen og en beregnet gennemsnitstimeløn. Der er ingen refusion for de første 14 dages fravær
Både barselsudligningsordningen og forsikringspuljen vedrørende længerevarende sygdom
administreres af Forvaltningen.

5.14. Indkøb
Byrådet vedtog i november 2007 ”Indkøbspolitik i Allerød Kommune”, hvor rammerne for
kommunens indkøbsvirksomhed er fastlagt. Indkøbspolitikken fastlægger, at Allerød Kommune i videst muligt omfang skal gøre brug af de stordriftsfordele, der ligger i at indgå rammeaftaler med et stort volumen og med én leverandør.
Det fremgår af politikken, at Forvaltningen har det overordnede ansvar for at indgå centrale
rammeaftaler, i et tæt samarbejde med fagspecifikke og miljøfaglige kompetencer i kommunen.
I såvel Forvaltning som virksomheder er det obligatorisk at anvende de indgåede aftaler.
De besparelser, der indgås som led i en ændret indkøbsadfærd, vil i det budgetår hvor indkøbsaftalen er underskrevet fuldt ud tilgå de virksomheder, der benytter aftalen. Herefter vil de fulde besparelser tilgå kommunekassen.
Mere konkrete retningslinjer for roller og ansvar vedrørende indkøb og herunder udbud fremgår
fra primo 2008 i ”Indkøbsstrategi for Allerød Kommune”.
Virksomhedens leder er ansvarlig for at der er udarbejdet retningslinjer for virksomhedens indkøb af ”privatlignende karakter”. Det vil sige indkøb, der ikke direkte er forbundet med virksomhedens ydelser, men som knytter sig til arbejdsmiljøet i virksomheden og har til formål at
forbedre medarbejdernes trivsel og motivation. F.eks.
• Bespisning af personale dels i dagligdagen og dels til personalemøder
• Arrangementer og udflugter for personalet
• Indkøb af blomster og gaver til personalet og til brugerbestyrelser eller brugerråd
• Servering til bestyrelsesmøder
• Etablering af hjemmearbejdsplads
• Helt eller delvis dækning af massageudgifter.

6. Generelle aftaleforhold
Denne aftale har ingen juridisk status og dermed ingen aftaleretlige konsekvenser. Kommunen
har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Med aftalen sker der alene en tilkendegivelse og præcisering af, hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde efter, ligesom der
sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.
Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelig
over/underordnelsesforhold.
Hvis der i forbindelse med opfølgning på virksomhedens resultater – opfølgningen på mål og
krav, opfølgning på økonomi eller lignende konstateres en klart utilfredsstillende opfyldelse af
aftalen, kan den fremtidige styring blive omlagt.
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Hvis lederen af virksomheden vurderer, at forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, kan
der anmodes om en revurdering af aftalens indhold. Henvendelse om revurdering af aftalen
rettes til Forvaltningen.

Allerød den: _____ / _____ 2008

Borgmester Eva Nejstgaard

Kommunaldirektør Peter Funder

___________________________________________
Leder af virksomheden Randi G. Kristensen
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