Kim Simonsen
Haugårdvej 9
9632 Møldrup
CVR- / SE- nr. 25 15 55 99

kim@haugaardhus.dk

Telefon: 86692731 - 22160071

Mellem det sociale udvalg i
xxxxxxxx Kommune
og
”Haugårdhus”, Haugårdvej 9, 9632 Møldrup
er der indgået

ANBRINGELSESAFTALE FOR BØRN OG UNGE

1.

Aftalen omfatter anbringelsen af:
Navn:

cpr.nr.:

Forældremyndighedsindehaver eller nærmeste pårørende:
Mor: cpr. Nr:
Far: cpr. nr.:

Sagsbehandler:

2.

tlf.nr.:

Anbringelsen finder sted på baggrund af positivt kontaktbesøg,
som fandt sted den: XXXXX
Opholdet begynder den XXXXX(i det følgende kaldet indskrivningsdato).

Den anbringende myndighed er bekendt med, at indflytning først kan finde sted, når
handleplan er udfærdiget og nærværende aftale er underskrevet af begge parter og
returneret til opholdsstedet:

Kontor og administration
Haugårdvej 9
9632 Møldrup
tlf. 8669 2731
administration@haugaardhus.dk
www.haugaardhus.dk

,

Haugårdhus
Haugårdvej 9, 9632 Møldrup

3.

Telefonnr. 86692731 22160071

Fra indskrivningsdato betales der – uanset om der er sket indflytning – pr. døgn måneden
ud (min. 10 døgn), derefter erlægges betalingen månedsvis forud således:
at opholdsbetalingen er indsat på opholdsstedets konto senest 3 hverdage før den 1. i den
måned, betalingen gælder for.
reg.nr. 8401

konto nr. 1537473

Modtages betalingen ikke rettidigt, påløber renter med 2% pr. påbegyndt måned.

Den månedlige opholdsbetaling udgør: kr. 69,500,- (2016 niveau)
Prisen pr. 1.1.2017 udgør kr. 69.500,-

Der ydes ved anbringelsens start et indskrivningsgebyr på: kr. 9546,00

Opholdsbetalingen dækker alle ordinære udgifter incl. lomme- og tøjpenge, dog ikke
ekstraordinære store enkeltudgifter, eks. specialtandlægebehandling, specialmedicin,
briller, konfirmation og ekstraordinære foranstaltninger, som kun kan ydes efter
særbevilling fra den anbringende myndighed.

Opholdsbetalingen dækker tillige ikke:

Den anbringende myndighed skal ved anbringelsen indestå for at eleven er udstyret med
passende garderobe, evt. bohave og cykel m.v. til opholdet, jvf. Socialministeriets
vejledning nr. 11 af 15.12.1992.
Den anbringende myndighed kan ikke uden forudgående aftale med opholdsstedet bevilge
ekstraordinære ydelser til eleven.

4.

Anbringelsesaftalen kan opsiges af den anbringende myndighed og opholdsstedet med 1
måneds varsel til den 1. i en måned.

Opholdsstedet kan, hvis opholdsstedet skønner det tvingende nødvendigt, ophæve
anbringelsesaftalen og bortvise eleven med øjeblikkelig virkning.
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Haugårdhus
Haugårdvej 9, 9632 Møldrup

Telefonnr. 86692731 22160071

5.

Sagsbehandleren skal være til stede på aftalte behandlings- og statusmøder, som afholdes
min. 2 gange årligt.

6.

Særlige forhold.

7.

Ean nummer der skal faktureres til: ________________________________

For anbringende kommune:

_______________________
Dato

_________________________________
Underskrift

For opholdsstedet:

_______________________
Dato

_________________________________
Underskrift
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