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Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

1 Udbudsbetingelser
1.1 Indledning
Byrådet i Helsingør Kommune har på indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget
besluttet at ændre gennemførelsen af de årlige tilsyn med plejehjem og sociale
tilbud. Kommunen vil fremover selv foretage de årlige anmeldte tilsyn, mens en
privat leverandør af tilsynsydelser skal foretage de uanmeldte tilsyn.
Baggrunden for beslutningen er et ønske om at få andre øjne på udførelsen af opgaven og et større element af uvildighed i opgaveløsningen. Kommunen ønsker
imidlertid ikke at miste den føling med plejehjem og sociale tilbud som tilsynene
giver, og kommunen vil derfor selv foretage det årlige anmeldte tilsyn. Alle tilsyn
har hidtil været udført af tilsynsførende i kommunen.
På denne baggrund udbyder Helsingør Kommune en kontrakt om udførelsen af årlige uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud beliggende i kommunen. Ud
over de uanmeldte tilsyn ønsker kommunen at leverandøren på konkret foranledning kan varetage opgaver i relation til akut opståede behov for tilsyn m.v. samt
yde konsulentbistand.
Leverandøren skal foretage de uanmeldte tilsyn i henhold til gældende lovgivning,
kravspecifikation og efter de retningslinjer for tilsyn med plejehjem og sociale tilbud, som er gældende i kommunen. Leverandøren kan derudover anvende sine
egne metoder og koncepter for tilsyn.
Leverandøren skal have et løbende samarbejde og en tæt dialog med kommunens
tilsynsførende om bl.a. udarbejdelse af tilsynsrapporter, opfølgning på tilsynsbesøg
m.v.
Helsingør Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt kommunen bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. I tilfælde heraf informeres tilbudsgiverne herom i form af rettelsesblade,
som offentliggøres på kommunens hjemmeside under menupunktet ’For virksomheder’, underpunktet ’Udbud’.
Helsingør Kommune forbeholder sig mulighed for at aflyse udbudsforretningen, såfremt omkostningerne ved at indgå kontrakt overstiger det beløb, som kommunen
ønsker at afholde til at foretage uanmeldte tilsyn.

1.2 Udbudsform
Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med reglerne om annoncering i Tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, lov om indhentning
af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.
Reglerne om annoncering vedrører kontrakter med værdi under tærskelværdierne i
EU’s udbudsdirektiv samt kontrakter om ydelser, som er nævnt i Udbudsdirektivets
bilag II B, herunder social- og sundhedsydelser. Udbud af tilsyn på social- og sundhedsområdet er således ikke omfattet af EU-udbudspligt.
Udbudsformen er offentligt udbud. Ved offentligt udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud. Jf. afsnit 1.9 stilles der en række mindstekrav til det kvali-
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fikationsniveau, som skal imødekommes for at få et tilbud vurderet efter vurderingskriterierne.
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette indebærer at
kommunen ved bedømmelsen lægger vægt på priser såvel som andre forhold jf.
afsnit 1.10.
Helsingør Kommune forbeholder sig mulighed for at gennemføre en forhandling på
grundlag af de afgivne tilbud. Såfremt kommunen ønsker en forhandling vil de tre
tilbudsgivere, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på
grundlag af vurderingskriterierne blive indkaldt til forhandling.
I henhold til EU’s udbudsregler offentliggør Helsingør Kommune en bekendtgørelse
om udbuddet i EU-Tidende. Udbuddet annonceres ligeledes på Udbudsavisen.dk og
på Helsingør Kommunes hjemmeside, hvor udbudsmaterialet offentliggøres. Kommunen indgiver efter udbudsforretningens afslutning en bekendtgørelse til EUTidende om indgået kontrakt.

1.3 Ordregivende myndighed:
Helsingør Kommune
Social og Sundhedsforvaltningen
Birkedalsvej 27
DK-3000 Helsingør

1.4 Kontaktperson
Alle henvendelser vedr. udbuddet skal i løbet af udbudsprocessen rettes til:
Helsingør Kommune
Centralforvaltningen
Stengade 59
3000 Helsingør
Att. Udbuds- og Indkøbschef Stefan Ising
E-mail: sis13@helsingor.dk
Telefon: +45 49 28 22 50
Mobil: +45 25 31 22 50

1.5 Kontrakten
Helsingør Kommune vil så vidt muligt indgå kontrakt med én enkelt leverandør,
som kan foretage uanmeldte tilsyn for såvel plejehjem som sociale tilbud. Såfremt
det på baggrund af de modtagne tilbud viser sig mest fordelagtigt at indgå kontrakt
med to forskellige leverandører, forbeholder kommunen sig denne mulighed.
Kontrakten indgås for en periode på 2 år med kontraktstart den 1. januar 2010 og
udløb den 31. december 2011. Der er option på forlængelse af kontrakten i op til 2
år med stillingtagen for et år ad gangen.
Udkast til kontrakten indgår i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver skal tage højde for
kontraktens betingelser og vilkår i forbindelse med tilbudsgivningen. Udbudsmaterialet og tilbudsgivers tilbud vil indgå som bilag til kontrakten.
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Kontrakten vil først kunne underskrives efter politisk godkendelse.

1.6 Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet offentliggøres på Helsingør Kommunes hjemmeside og kan findes
under menupunktet ”For virksomheder”, underpunktet ”Udbud”.
Udbudsmaterialet består af følgende dele:
Afsnit 1

Udbudsbetingelser

Afsnit 2

Kravspecifikation – plejehjem

Afsnit 3

Kravspecifikation – sociale tilbud

Afsnit 4
Bilag 1

Udkast til kontrakt
Tilbudsskema, inkl. tro og love erklæring om gæld
til det offentlige, erklæring om arbejdsforhold
samt oplysninger om forpligtelser.

Bilag 2

Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale tilbud

Bilag 3

Retningslinjer for godkendelse af private opholdssteder og botilbud, og tilsyn med kommunale tilbud og døgntilbud organiseret som selvejende
institutioner med kontrakt med kommunen samt
private opholdssteder og botilbud.

Bilag 4

Retningslinjer for tilsyn på plejehjem i Helsingør
Kommune, 2008.

Bilag 5

Interviewguider – plejehjem.

Bilag 6

Kvalitetsstandarder for
- psykisk pleje og omsorg
- plejehjem
- træning

1.7 Delaftaler
Der kan afgives tilbud på to delaftaler.
Delaftale 1: Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem.
Delaftale 2: Udførelse af uanmeldte tilsyn med sociale tilbud.
Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på begge delaftaler. Der kan i tilbudsskemaet angives eventuelle rabatvilkår, såfremt tilbudsgiver tildeles begge delaftaler.
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1.8 Optioner
Kommunen ønsker option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2
år med stillingtagen for et år ad gangen.
Fristen for at give skriftlig meddelelse til kontrakthaver om forlængelse er senest 6
måneder før kontrakten udløber. Såfremt kommunen ønsker at udnytte optionen er
leverandøren forpligtet til at acceptere forlængelsen.

1.9 Mindstekrav
Kun virksomheder som har dokumenteret egnethed til at varetage opgaven vil få
deres tilbud vurderet efter vurderingskriterierne i afsnit 1.10. Der stilles således en
række mindstekrav til tilbudsgivere.
Til brug for kommunens vurdering af tilbudsgivernes egnethed skal tilbudsgiver
sammen med tilbuddet fremsende nedenstående materiale.
1. Kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For udenlandske
tilbudsgivere skal tilsvarende attest fremsendes. Serviceattesten må max.
være 6 måneder gammel ved tilbudsfristens udløb. Det bemærkes, at der
kan være flere ugers ekspeditionstid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i
forbindelse med udstedelse af en Serviceattest.
2. Udfyldte erklæringer om gæld til det offentlige og om arbejdsforhold. Skabeloner for erklæringerne er indsat i tilbudsskemaet.
3. Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation, ejerforhold,
selskabsforhold, forretningsområder, værdigrundlag samt medarbejdernes
faglige uddannelser og det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste tre år.

4. Virksomhedens seneste årsregnskab med revisorpåtegning. Det er et krav at
tilbudsgivers egenkapital er positiv.

5. En soliditetserklæring udstedt af bankforbindelse el.lign. Erklæringen må
maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
6. Aktuel referenceliste for lignende opgaver med angivelse af kontaktpersoner, som dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver i kommuner
og/eller regioner. Såfremt der er tale om et nystartet firma skal erfaring dokumenteres i form af CV’er for medarbejdere. Referencerne skal dokumentere indgående kendskab til ældreområdet og tilsyn med plejehjem, herunder lovgivning og vejledninger, plejefaglige forhold mv. Referencerne skal
endvidere dokumentere kendskab til målgrupper for kommunernes sociale
tilbud og tilsyn med tilbuddene.
Manglende fremsendelse af ovenstående oplysninger og dokumentation medfører,
at Helsingør Kommune er forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt.
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1.10 Vurderingskriterier
Der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest
fordelagtige tilbud. Dette indebærer at kommunen ved bedømmelsen lægger vægt
på priser såvel som andre forhold.
Kommunen vil lægge følgende vurderingskriterier til grund, der er angivet med følgende prioritering og vægtning:




Pris (50 %)
Metoder (25 %)
Bemanding (25 %)

Ved pris forstås en vurdering af de tilbudte priser i forhold til den maksimale pris,
Helsingør Kommune ønsker at afholde. Eventuelle tilbudte tillægsydelser indgår
ikke i vurderingen af pris.
Ved metoder forstås en vurdering af relevans og indhold i de metoder, som tilbudsgiver vil anvende ved udførelsen af de uanmeldte tilsyn.
Ved bemanding forstås en vurdering - baseret på tilbudsgivers beskrivelser og
CV’er for de konkrete medarbejdere, der tilbydes at udføre tilsyn - af de tilbudte
medarbejderes indsigt i målgrupperne og erfaring med varetagelse af opgaverne,
herunder uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer. Kommunen forventer, at det personale, der skal beskæftiges med opgaven, har den nødvendige uddannelse og erfaring.

1.11 Formkrav og indhold i tilbud
Tilbudsgiver skal afgive et skriftligt tilbud, der indeholder de oplysninger, som kræves i udbudsmaterialet. Tilbuddet skal overordnet beskrive, hvordan leverandøren
vil løse tilsynsopgaven og samarbejde med kommunen.
Tilbuddet skal indeholde alle oplysninger, som er nødvendige for at Helsingør
Kommune kan vurdere tilbuddet i forhold til mindstekrav og vurderingskriterier.
Nedenstående tjekliste kan anvendes ved udformning af tilbuddet. For at lette tilbudsvurderingen ønsker Helsingør Kommune at dispositionen for tilbuddet følger
rækkefølgen af de anførte punkter.
1. Indledning inkl. et kort resume af tilbuddet.
2. Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation, ejerforhold,
selskabsforhold, forretningsområder, værdigrundlag samt medarbejdernes
faglige uddannelser og det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste tre år.
3. Aktuel referenceliste for lignende opgaver med angivelse af kontaktpersoner, som dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver i kommuner
og/eller regioner. Såfremt der er tale om et nystartet firma skal erfaring dokumenteres i form af CV’er for medarbejdere. Referencerne skal dokumentere indgående kendskab til ældreområdet og tilsyn med plejehjem, herun-
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der lovgivning og vejledninger, plejefaglige forhold mv. Referencerne skal
endvidere dokumentere kendskab til målgrupper for kommunernes sociale
tilbud og tilsyn med tilbuddene.
4. Beskrivelse af de metoder som tilbudsgiver vil anvende ved udførelsen af de
uanmeldte tilsyn.
5. Beskrivelse af den foreslåede bemanding, herunder tilbudte medarbejderes
indsigt i målgrupperne og erfaring med varetagelse af opgaverne samt uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer. Der skal vedlægges cv’er
for de konkrete medarbejdere, der tilbydes til at udføre tilsyn.
6. Udfyldt tilbudsskema. Tilbudsgiver skal afgive en samlet pris pr. år for udførelsen af tilsyn, afgive priser vedr. køb af ekstra tilsynsbesøg samt beskrive
og prissætte eventuelle tillægsydelser. Alle priser skal opgives i faste priser
ekskl. moms og alle prisangivelser skal være i danske kr. De tilbudte priser
skal indeholde alle med ydelsen forbundne omkostninger, herunder køretid
o. lign.

7. Virksomhedens seneste årsregnskab med revisorpåtegning. Det er et krav at
tilbudsgivers egenkapital er positiv.

8. Soliditetserklæring udstedt af bankforbindelse el.lign. Erklæringen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
9. Udfyldte erklæringer om gæld til det offentlige og om arbejdsforhold.
Tilbudsgiver er velkommen til efter behov at vedlægge yderligere oplysninger.

1.12 Vurdering af tilbud
Umiddelbart efter modtagelsen af tilbud foretager Helsingør Kommune en vurdering
af, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke opfylder de i udbudsbetingelserne afsnit 1.9 anførte mindstekrav, er ikke konditionsmæssige og vil
blive afvist.
Der foretages herefter en vurdering af de konditionsmæssige tilbud i forhold til vurderingskriterierne under punkt 1.10 med henblik på at udvælge de(t) økonomisk
mest fordelagtige tilbud.
For vurderingskriteriet pris tildeles det billigste tilbud 10 point. De øvrige tilbud tildeles point med 1 decimal i forhold til tilbuddets procentuelle afvigelse fra det billigste tilbud.
Ved vurdering af de indkomne tilbud i forhold til vurderingskriterierne ’Metoder’ og
’Bemanding’ vil kommunen for hvert kriterium tildele point på en skala fra 0 til
maksimalt 10 point efter i hvor høj grad tilbuddet lever op til kommunernes ønsker
og krav som de fremgår af udbudsmaterialet. Hvert tilbud vil for begge vurderingskriterier blive vurderet uafhængigt af de øvrige indkomne tilbud.
Scoren for hvert kriterium beregnes ved at multiplicere det tildelte pointtal med den
angivne procentsats.
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Tilbudsgiverne vil få lejlighed til at præsentere deres tilbud for Helsingør Kommune
inden der træffes beslutning om valg af leverandør. Præsentationsmøderne afvikles
onsdag den 17. juni efter en dagsorden, som vil være ens for alle tilbudsgivere.
Tilbudsgivers mundtlige præsentation og evt. præsentationsmateriale indgår ikke i
tilbudsvurderingen.

1.13 Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet i 6 måneder fra tilbudsfristen.

1.14 Forbehold
Tilbuddet må ikke indeholde forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Evt. forbehold overfor et grundlæggende element vil medføre at
tilbuddet vil blive vurderet som ukonditionsmæssigt og derfor ikke tages i betragtning ved tilbudsvurderingen.
Flere ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. Der kan ikke på forhånd gives eksempler på, hvad der betragtes som
forbehold overfor grundlæggende elementer, idet der skal ske vurdering af dette i
hvert konkret tilfælde.
Eventuelle mindre væsentlige forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet med
specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i
hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Eventuelle ikke-væsentlige
forbehold vil blive prissat og tillagt tilbuddets pris.
Helsingør Kommune har udarbejdet et udkast til kontrakt, der indgår i udbudsmaterialet. Ved udarbejdelsen af kontraktudkastet har kommunen søgt at nå frem til
formålstjenlige og rimelige bestemmelser og krav i forhold til den forespurgte ydelse. Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i aftalen som uacceptable eller klart
uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål herom,
jf. punkt 1.17.
I sådanne spørgsmål bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer
tilbudsgiver vil foreslå som erstatning. De konkrete formuleringer og spørgsmål skal
angives på dansk.
Helsingør Kommune vil på baggrund af de modtagne spørgsmål konkret tage stilling til, om kommunen vil indarbejde de foreslåede ændringer i udbudsmaterialet.
Ændringer vil under alle omstændigheder ikke blive foretaget, såfremt disse kan
anses som væsentlige ændringer af det oprindelige udbudsmateriale eller ændringerne kan medføre fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.
Eventuelle ændringer vil samtidig blive meddelt alle tilbudsgivere, der herefter vil
afgive tilbud på ens vilkår.

1.15 Alternative tilbud
Tilbudsgiver er berettiget til at afgive alternative tilbud. Mindstekravet til et evt.
alternativt tilbud er at tilbuddet indeholder alle krævede oplysninger i forhold til

Side 7

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

udbudsbetingelserne. Der kan således alene foreslås alternative fremgangsmåder
for planlægning og udførelsen af tilsynene jf. kravspecifikationen.

1.16 Konsortier
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (=konsortium) skal oplysningerne gives for
hver deltager i konsortiet.
Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til
ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken part kommunen kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige konsortieparter.

1.17 Spørgsmål til udbudsmaterialet
Der holdes et orienterings- og spørgemøde torsdag den 14. maj kl. 13.30 hos
Social- og Sundhedsforvaltningen, 2. sal, mødelokalet Røde Værelse, Birkedalsvej
27 i Helsingør. Interesserede tilbudsgivere bedes inden mødet tilmelde sig hos Karsten B. Rasmussen, 4928 3045, e-mail kra46@helsingor.dk og give besked om antallet af deltagere.
Tilbudsgivere skal afklare eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet gennem skriftlige spørgsmål. Spørgefristen er fastsat til tirsdag den 26. maj 2009 kl. 12.00
lokal tid.
Spørgsmål skal sendes til Udbuds- og Indkøbschef Stefan Ising. Fremsendelse af
spørgsmål pr. e-mail til sis13@helsingor.dk foretrækkes. Hvis det ikke er muligt at
sende spørgsmålene pr. e-mail kan tilbudsgiver anvende fax eller almindelig post.
Samtlige spørgsmål og svar offentliggøres i anonymiseret form på kommunens
hjemmeside senest den 2. juni. Det er tilbudsgivers eget ansvar at gøre sig bekendt med spørgsmål og svar samt evt. nye oplysninger.
Såfremt tilbudsgiver har givet kommunen besked om kontaktperson fremsendes
spørgsmål-svar og evt. supplerende materiale pr. mail samtidig med offentliggørelse på hjemmesiden.

1.18 Aflevering af tilbud
Tilbud skal være Helsingør Kommune i hænde senest onsdag den 10. juni 2009
kl. 12.00 lokal tid. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i
betragtning.
Tilbud afleveres på / fremsendes til følgende postadresse:
Helsingør Kommune
Centralforvaltningen
Stengade 59
3000 Helsingør
Att. Udbuds- og Indkøbschef Stefan Ising
På kuverten/emballagen anføres: ”Må ikke åbnes – udbud af tilsynsydelser”.
Tilbud skal indeholde tydeligt navn, adresse og kontaktperson for tilbudsgiveren.
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Der kvitteres som bekræftelse for modtagne tilbud.
Tilbuddet skal afgives på dansk og fremsendes i 10 eksemplarer (1 original og 9
kopier). Herudover skal tilbuddet, af hensyn til kommunens elektroniske sags- og
dokumenthåndteringssystem, ligeledes fremsendes i elektronisk form pr. e-mail til
sis13@helsingor.dk.
Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene eller få oplysninger om
indholdet af disse.
Modtagne tilbud er Helsingør Kommunes ejendom, og vil efter udbudsforretningens
afslutning blive arkiveret i overensstemmelse med reglerne herom. Der ydes ingen
godtgørelse for afgivelse af tilbud eller hermed forbundne udgifter.
Efter åbningen af tilbud forbeholder Helsingør Kommune sig ret til at rette henvendelse til tilbudsgiverne med henblik på afklarende spørgsmål i behandlingen af tilbuddene. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept af tilbuddet eller
forkastelse af tilbuddet /de andre tilbud.

1.19 Opsummering af tidsplan
Nedenstående tidsplan opsummerer aktiviteterne ved gennemførelse af udbudsforretningen:
Aktivitet
Informations- og spørgemøde
Frist for skriftlige spørgsmål
Besvarelse af skriftlige spørgsmål
Frist for modtagelse af tilbud
Forventet adm. indstilling om valg af tilbudsgiver
Politisk behandling
Kontraktindgåelse
Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt
Kontraktstart

Dato
14. maj kl. 13.30
26. maj kl. 12.00
Senest 2. juni
10. juni kl. 12.00
Ultimo juni
August – september
Uge 40-41
Senest 48 dage efter indgået kontrakt
1. januar 2010
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2 Kravspecifikation - uanmeldte tilsyn med plejehjem
2.1 Opgavens karakter
Opgaven består i udførelse af uanmeldte tilsyn med såvel offentlige som private
plejehjem beliggende i Helsingør Kommune.
Tilsynet omfatter ikke finansielle og økonomiske tilsyn eller tilsynsområder og –
emner, som andre efter lovgivning eller aftale har ansvaret for at udføre fx arbejdsmiljøtilsyn, brandtilsyn m.fl.
Det er Helsingør Kommune, der som myndighed kan træffe afgørelse om foranstaltninger eller indsatser på baggrund af foretagne tilsyn. Myndighedsopgaven er
derfor ikke en del af den udbudte opgave.
Udførelsen af tilsyn med Helsingør Kommunes plejehjem omfatter 7 plejehjem samt
10 permanente plejeboliger på et træningscenter.
Formålet med tilsynet på plejehjemmene er gennem en kontrollerende stikprøve:


At påse, at beboerne på plejehjemmet får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet.



At påse, at den leverede service er tilrettelagt og bliver udført på en faglig
forsvarlig måde.



At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig
til alvorligere problemer.



At tilvejebringe et grundlag for læring og fremadrettet kvalitetsudvikling af
tilbuddenes rammer og indhold i takt med beboernes behov, herunder kvalitetsudvikling af metoder, kompetenceudvikling af personale og organisationsudvikling.

Målet med tilsynet på kommunens plejehjem er, at beboerne på plejehjemmene
trives såvel socialt som sundhedsmæssigt.

2.2 Samarbejde og dialog
Kommunen ønsker et fast og fortroligt samarbejde med leverandøren. Kommunen
har en forventning om, at parterne efter gensidig aftale arbejder efter fælles målsætninger for tilsyn.
Leverandøren skal have et løbende samarbejde og tæt dialog med Social- og Sundhedsforvaltningen og forvaltningens tilsynsførende om bl.a. tilsynets tilrettelæggelse og afvikling, udarbejdelse af tilsynsrapporter, opfølgning på tilsynsbesøg m.v.
Den løbende kommunikation forventes at foregå pr. telefon og pr. mail.
Leverandøren skal om nødvendigt deltage i møder med Social- og Sundhedsforvaltningen. Det forventes, at der vil blive tale om 1-2 møder pr. år. I enkelte tilfælde
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kan der yderligere blive tale om at leverandøren skal deltage i møder med brugerog pårørenderåd.

2.3 Lovgivningsmæssige rammer
Leverandøren skal udføre de uanmeldte tilsyn med grundlag i serviceloven (lov nr.
929 af 5. september 2006) § 151, jf. §§ 83 og 86. Herudover bekendtgørelse nr.
805 af 29. juni 2007.
Lovgrundlaget er yderligere beskrevet i vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006, kapitel 36.

2.4 Retningslinjer for tilsyn
Leverandøren skal foretage de uanmeldte tilsyn efter kommunens gældende retningslinjer for tilsyn med plejehjem. Retningslinjerne indgår i udbudsmaterialet
som bilag 4.
Leverandøren kan derudover anvende egne metoder og koncepter for tilsyn.

2.5 Tidsmæssig placering og varighed
Leverandøren fastlægger selv en tilsynsplan som sendes til Social- og Sundhedsforvaltningen senest 8 uger før første tilsynsbesøg. Det årlige uanmeldte tilsyn skal
foretages i årets første kvartal, for at resultaterne af tilsynsbesøgene kan anvendes
proaktivt i kommunens kvalitetsarbejde.
Et tilsynsbesøg skal som udgangspunkt have en samlet varighed på minimum 4
timer. Varigheden afhænger af institutionsstørrelse, karakter og lokale forhold.
De uanmeldte besøg kan foretages på alle ugens dage i dag- og aftentimer. Der
skal tages hensyn til døgnrytmen på det enkelte tilbud. I særlige tilfælde kan Social- og Sundhedsforvaltningen anmode om tilsyn i aftentimer eller i weekender.

2.6 Tilsynets indhold og metode
Hvert tilsyn skal udføres af to personer.
Det uanmeldte tilsyn skal med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder for plejehjem, serviceloven og lovbekendtgørelse nr. 805 have fokus på nedenstående.






Beboernes oplevelse af boligforhold, de fysiske rammer for hverdagen,
hjælpen efter Serviceloven (herefter SEL) § 83 og SEL § 86, deres sociale
trivsel, forplejningen, kultur og socialt miljø samt aktiviteter (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 2).
Beboernes kendskab til klageadgangen (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6
2007 § 2 stk. 3).
Oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer (Lovbekendtgørelse
805 af 29.6 2007 § 2 stk. 4).
Forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens,
handicap mv. (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 5).
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Plejepersonalets betydning for forholdene for grupper med særlige behov,
herunder for personer med demens, handicap mv. (Lovbekendtgørelse 805
af 29.6 2007 § 2 stk. 4).
Plejepersonalets dialog med henholdsvis beboere og ledelse (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 4).
Plejepersonalets oplevelse af hjælpen efter SEL § 82 og 86 (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 4).
Plejepersonalets mulighed for efteruddannelse (Lovbekendtgørelse 805 af
29.6 2007 § 2 stk. 4).
Ledelsens oplevelse af hjælpen efter SEL § 82 og 86 (Lovbekendtgørelse
805 af 29.6 2007 § 2 stk. 5).
Ledelsens dialog med henholdsvis plejepersonale og beboere (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 5).
Plejepersonalets kompetencer i forhold til beboernes behov (Lovbekendtgørelse 805 af 29.6 2007 § 2 stk. 5).
Særlige fokusområder valgt af Social- og Sundhedsudvalget på vegne af Byrådet (ikke lovkrav).

De uanmeldte tilsynsbesøg skal sikre, at det pågældende plejehjem ikke kan nå at
forberede tilsynsbesøget på en sådan måde, at eventuelle problemer bliver skjult
for tilsynet.
Det uanmeldte tilsyn skal gennemføres således at leverandøren:




Bliver vist rundt på plejehjemmets fællesarealer.
Kommer rundt på plejehjemmet og observerer det daglige liv på stedet.
På baggrund af udarbejdede spørgeguider afholder samtaler med beboere,
personale, ledelse og øvrige relevante parter.

Leverandøren skal aflægge besøg hos et antal tilfældigt udvalgte beboere på plejehjemmene, svarende til 10 procent af beboerne, dog minimum 5 beboere. For at
kunne træffe en entydig vurdering kan antallet af besøg hos beboere øges, hvis
leverandøren observerer kritisable forhold eller ønsker yderligere klarhed.
Leverandøren kan anmode plejehjemmet om at få anvist oplysninger om:




Beboere, hvor magtanvendelsesloven er anvendt.
Beboere med værgemål.
Tidspunkt og sted for interview/samtale med personale.

Tilsynsbesøget hos den enkelte beboer skal gennemføres efter samme metode,
således at de indsamlede data kan indgå i en fælles og systematisk dataopsamling
for alle gennemførte tilsyn. De interviewguider kommunen hidtil har anvendt, er til
inspiration for tilbudsgiver vedlagt udbudsmaterialet som bilag 5.
Leverandøren skal som udgangspunkt gennemføre tilsynet i dialog med den enkelte
beboer. Dette indebærer at beboeren skal informeres om tilsynets formål samt
rammerne for selve tilsynet, herunder at afrapporteringen er anonym. Den enkelte
beboer, kan – hvis det er praktisk muligt - vælge at pårørende/værge deltager i
tilsynsbesøget.
For beboere, der er for ressourcesvage til at deltage aktivt i tilsynsbesøget, gennemfører tilsynet alene et observationsbesøg. Observationsbesøget omfatter en
gennemgang af foreliggende materialer i form af visitationsafgørelser, døgnrytmeplaner og anden skriftlig dokumentation samt tilsynets egne observationer om be-
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boeren og dennes forhold. Leverandøren kan i disse situationer vælge at tage kontakt til den enkelte beboers pårørende og/eller værge.
Leverandøren kontakter ved sin ankomst den tilstedeværende ansvarlige leder af
plejehjemmet. Tilsynet aftaler med lederen, hvor og hvornår tilsynet kan mødes
med lederen for at give en tilbagemelding på det samlede tilsynsbesøg.
Besigtigelse af beboernes boliger skal aftales individuelt med beboeren og være
frivillig for den enkelte.
Der kan løbende aftales temaer for tilsynet mellem kommunen og leverandøren. Ud
over de generelle retningslinjer og aftaler om tilsynets virksomhed, er leverandøren
uafhængig af kommunen og tilrettelægger og udfører selv sin virksomhed.
Som et led i det løbende samarbejde, stiller Social- og Sundhedsforvaltningen relevant materiale til rådighed for leverandøren, f.eks. vedtagne standarder og retningslinjer, og underretter denne om væsentlige ændringer.

2.7 Tilsynsrapporter
Leverandøren skal afslutte hvert tilsyn med en skriftlig rapport. Tilsynsrapporten
skal ifølge gældende retningslinjer sendes til plejehjemmet og være lederen i hænde senest 4 uger efter tilsynsbesøget. Lederen af plejehjemmet har 3 hverdage til
at rette faktuelle fejl.
Leverandøren skal sende den rettede rapport til Økonomi og Kvalitet i Social- og
Sundhedsforvaltningen senest 5 uger efter tilsynsbesøget. Social- og Sundhedsforvaltningen sørger herefter for den videre distribuering til relevante interessenter.
Leverandøren skal i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejde
en skabelon for leverandørens tilsynsrapport med udgangspunkt i retningslinjerne
for tilsyn. Den endelige skabelon skal godkendes af forvaltningen.
Det skal fremgå af rapporten, hvilke observationer, vurderinger, konklusioner og
evt. anbefalinger der er på følgende emner:








Fysiske rammer
Mad og ernæring
Plejen
Aktivitet og træning
Dialog med personale
Samlet vurdering og score jf. retningslinier
Evt. Fokusområde

Hvis tilsynet giver anledning til generelle udviklingsideer på ældreområdet, skal
disse ikke indgå i tilsynsrapporten, men afrapporteres direkte til Social- og Sundhedsforvaltningen.
Hvis tilsynet giver anledning til anbefalinger om f.eks. ekstra tilsynsbesøg, skal disse ikke indgå i rapporten eller forelægges for plejehjemmets ledelse, men afrapporteres skriftligt til forvaltningen.
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Hvis leverandøren skønner, at der er uacceptable forhold på et plejehjem, skal Social- og Sundhedsforvaltningen underrettes straks, mundtligt og skriftligt. Kontaktoplysninger meddeles ved kontraktindgåelsen.
Helsingør Kommune offentliggør tilsynsrapporter på kommunens hjemmeside. Tilsynsrapporterne må derfor ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

2.8

Samlet redegørelse

Leverandøren skal levere bidrag til Social- og Sundhedsforvaltningens samlede redegørelse, som en gang om året bliver forelagt for Social- og Sundhedsudvalget og
Ældrerådet.
Redegørelsen skal indeholde en systematisk afrapportering af det fælles datagrundlag og være neutral, analyserende, fremadrettet med fokus på udvikling. Det skal
fremgå tydeligt, hvad der er informationer/data, og hvad der er tilsynets vurdering/konklusioner, samt hvor og hvordan informationerne er indhentet.
Redegørelsen må ikke indeholde data, der er direkte identificerende eller relaterer
til individuelle beboere.
Af redegørelsen skal det fremgå:
1. Hvilke plejehjem, redegørelsen omhandler.
2. Hvem der har gennemført tilsynene, hvilke tilsyn, der har været gennemført
og hvornår.
3. Kort karakteristik af beboerne på plejehjemmene.
4. Hvilke metoder, der generelt er anvendt til at afdække tilsynenes fokusområder og udarbejdede analyser (interview, observationsstudie, kvantitative
data o.a.).
5. Hvor mange beboere/pårørende og personaler, der har været omfattet af tilsynene og på hvilken måde, de har været inddraget.
6. Generel beskrivelse af hvad tilsynene har afdækket, herunder forskelle i
kvaliteten i plejen og omsorgen over for beboere på plejehjemmene og beboernes oplevelse af trivsel og tilfredshed med at bo på plejehjemmene.
7. Plejehjemmenes indsatser og udvikling i forhold til anbefalinger affødt af tidligere tilsyn.
8. Samarbejdet og kommunikationen mellem personale og beboere samt pårørende.
9. Generel beskrivelse af hvad det sundhedsfaglige tilsyn har afdækket
10. Hvorvidt plejehjemmene lever op til relevant lovgivning, relevante kommunale retningslinjer, regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard.
11. Tilsynets samarbejde med bruger- og pårørenderåd, Ældreråd og øvrige relevante samarbejdsparter.
12. Kommentarer og høringssvar.
13. Relevant bilag herunder frekvenstabeller
14. Tilsynets samlede konklusion, vurdering og anbefalinger til evt. fremtidige
udviklingsområder.
15. Evt. perspektivering med forslag til særlige fokusområder.
Leverandørens bidrag til den samlede redegørelse skal foreligge senest ved udgangen af august måned, første gang i august 2010.
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3 Kravspecifikation - uanmeldte tilsyn med sociale
tilbud
3.1 Opgavens karakter
Opgaven består i udførelse af uanmeldte tilsyn med såvel offentlige som private
sociale tilbud.
Tilsynet omfatter ikke finansielle og økonomiske tilsyn eller tilsynsområder og –
emner, som andre efter lovgivning eller aftale har ansvaret for at udføre fx arbejdsmiljøtilsyn, brandtilsyn m.fl.
Det er Helsingør Kommune, der som myndighed kan træffe afgørelse om foranstaltninger eller indsatser på baggrund af foretagne tilsyn. Myndighedsopgaven er
derfor ikke en del af den udbudte opgave.
Udførelse af tilsyn med Helsingør Kommunes sociale tilbud omfatter 22 sociale tilbud af meget varierende størrelse og med forskellige målgrupper. Nogle af de sociale tilbud er beliggende på flere adresser. De omfattede tilbud, målgruppe og antal
pladser fremgår af bilag 2.
Hvert af de 22 sociale tilbud kan omfatte flere tilbud med forskellig beliggenhed. I
nedenstående tabel er de sociale tilbud opgjort efter målgruppe, antal pladser og
antal tilsynsbesøg/tilsynsrapporter.
Sociale tilbud, antal pladser og tilsynsbesøg

Antal
tilbud

Antal
pladser

Psykiatriområdet
Midlertidige botilbud (§ 107), tilbud med beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og
samværstilbud (§ 104) og længerevarende
botilbud jf. § 108.

9

190

Antal
tilsynsbesøg
(rapporter)
10

Handicapområdet
Midlertidige botilbud (§ 107), beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
(§§ 103 og 104) og længerevarende botilbud
jf. § 108.

4

291

5

Misbrugs- og hjemløseområdet
Et misbrugscenter (§§ 101, 141 og 142), et
aktivitets- og samværstilbud (§ 104), et midlertidigt botilbud (§ 107) og et pensionat jf. §
110.
Børne- og ungeområdet
Døgntilbud (§ 67.4), dagtilbud (§ 52.3), opholdssteder (§ 142, stk.5).
Krisecenter
Ét kvindekrisecenter jf. § 109.
I alt

5

322

5

3

42

4

1

6

1

22

851

25
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3.2 Samarbejde og dialog
Helsingør Kommune ønsker et fast og fortroligt samarbejde med leverandøren.
Kommunen har en forventning om, at parterne efter gensidig aftale arbejder efter
fælles målsætninger for tilsyn.
Leverandøren skal have et løbende samarbejde og tæt dialog med Social- og Sundhedsforvaltningen og forvaltningens tilsynsførende om bl.a. tilsynets tilrettelæggelse og afvikling, udarbejdelse af tilsynsrapporter, opfølgning på tilsynsbesøg m.v.
Den daglige kommunikation forventes at foregå pr. telefon og pr. mail.
Leverandøren skal om nødvendigt deltage i møder med Social- og Sundhedsforvaltningen. Det forventes, at der vil blive tale om 1 møde pr. år. I enkelte tilfælde kan
der yderligere blive tale om at leverandøren skal deltage i møder med bruger- og
pårørenderåd.

3.3 Lovgivningsmæssige rammer
Leverandøren skal udføre de uanmeldte tilsyn med dag- og døgntilbud samt private
tilbud beliggende i kommunen efter reglerne om retssikkerhed og administration §§
15 og 16 samt lov om social service § 148a.
Hertil kommer tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere, jf. Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 349
af 9. maj 2008.
Formålet med tilsynet er at påse, at borgerne får den hjælp de har ret til efter loven og efter de beslutninger som kommunalbestyrelsen har truffet, at hjælpen er
tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde samt at forebygge ved at gribe korrigerede ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere
problemer.

3.4 Retningslinjer for tilsyn
Leverandøren skal foretage de uanmeldte tilsyn med udgangspunkt i Helsingør
Kommunes ”Retningslinjer for godkendelse af private opholdssteder og botilbud, og
tilsyn med kommunale tilbud og døgntilbud organiseret som selvejende institutioner med kontrakt med kommunen samt private opholdssteder og botilbud”. Retningslinjerne indgår i udbudsmaterialet som bilag 3.
Det er alene afsnittet ”Tilsyn” i kommunens retningslinjer, som er gældende for
leverandøren.

3.5 Tidsmæssig placering og varighed
Leverandøren udarbejder en tilsynsplan i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen. De uanmeldte tilsyn med sociale tilbud skal være jævnt fordelt over
året.
Et tilsynsbesøg skal som udgangspunkt have en samlet varighed på minimum 4
timer. Varigheden afhænger af institutionsstørrelse, karakter og lokale forhold.
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De uanmeldte besøg kan foretages på alle ugens dage i dag- og aftentimer. Der
skal tages hensyn til døgnrytmen på det enkelte tilbud. I særlige tilfælde kan Social- og Sundhedsforvaltningen anmode om tilsyn i aftentimer eller i weekender.

3.6 Tilsynets indhold og metode
Hvert tilsyn skal udføres af to personer.
De uanmeldte tilsyn indgår i det samlede tilsyn på det sociale område og er tæt
knyttet til de anmeldte tilsyn, som fortsat vil blive udført af Helsingør Kommune.
Det udføres ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn pr. år. Det anmeldte tilsyn på et tilbud
gennemføres som udgangspunkt før det uanmeldte tilsyn. Derved vil der være mulighed for at Helsingør Kommune kan anmode leverandøren om at se på særlige
områder, som kommunen er blevet opmærksom på ved det anmeldte tilsyn.
De uanmeldte tilsyn skal fungere som en stikprøvekontrol af, om det enkelte tilbud
udfører arbejdet forsvarligt inden for sin målgruppe og efterlever lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer.
Alle tilsyn skal udføres med udgangspunkt i de seneste tilsynsrapporter fra anmeldt
og uanmeldt tilsyn, oplysninger på Tilbudsportalen, eventuelle oplysninger på tilbuddets hjemmeside og eventuelle kvalitetsstandarder og virksomhedsplaner.
Tilsynene skal være dialogbaserede i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre
og fremme kvalitet på det enkelte tilbud.
Ved det uanmeldte tilsyn skal der ses på følgende områder i de enkelte tilbud:
1. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg
 Hvordan er der arbejdet med fokusområder, anbefalinger og bemærkninger
siden sidste tilsynsbesøg?
 Hvilke forbedringer er der sket siden sidste tilsynsbesøg?
2. Den pædagogiske, omsorgs- og udviklingsmæssige praksis
 Rammer for arbejdet og hvordan anvendes de i det daglige arbejde (teoretisk referenceramme, virksomhedsplan, værdigrundlag etc.)
 Hverdag og aktiviteter
 Tryghed og trivsel
 Støtte, vejledning og omsorg (pædagogikkens omsættelighed og pædagogisk metode)
 Behandlingsplaner
 Brugerindflydelse
 Sprogbrug og omgangsformer
 Sundhed, kost og motion (mål, retningslinjer og principper)
 Medicinhåndtering
 Konflikthåndtering
3. Organisatoriske og personalemæssige forhold
 Samarbejde med samarbejdspartnere, pårørende og brugernes øvrige netværk
 Tilbuddets interne samarbejde og kommunikation
 Sygefravær, kontinuitet og stabilitet i personalegruppen
 Kompetenceudvikling
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Sammenhæng mellem personalets kompetencer, målgruppens behov og
stedets rammer

4. Fysiske rammer
Ud fra observationer samt deltagernes beskrivelser, vurderes de fysiske rammers
tilstand, herunder:



Rengøring og hygiejne
De fysiske rammers egnethed overfor den konkrete målgruppe

Det uanmeldte tilsyn skal indeholde en besigtigelse af sociale tilbud og samtaler
med ledelse, medarbejdere, beboere og - om muligt - pårørende. Samtaler med
beboere og pårørende skal ske med udgangspunkt i den enkeltes forhold.
Besigtigelse af beboernes boliger / værelser skal aftales individuelt med beboeren
og være frivillig for den enkelte.
Særlige forhold på det enkelte tilbud kan føre til anden fremgangsmåde.
Der vil løbende blive aftalt temaer for tilsynet mellem kommunen og leverandøren.
Ud over de generelle retningslinjer og aftaler om tilsynets virksomhed, er leverandøren uafhængig af kommunen og tilrettelægger og udfører selv sin virksomhed.
Kommunen stiller relevant materiale til rådighed for leverandøren, f.eks. vedtagne
standarder og retningslinjer, og underretter denne om ændringer.

3.7 Tilsynsrapporter
Leverandøren skal afslutte hvert tilsyn med en skriftlig rapport til Social- og Sundhedsforvaltningen. Leverandøren skal i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejde en skabelon for leverandørens tilsynsrapport. Skabelonen skal
godkendes af forvaltningen.
Tilsynsrapporten skal være gennemgået med tilbuddets ledelse, og dennes bemærkninger skal fremgå. Kun faktuelle fejl rettes i rapporten. Øvrige kommentarer
indskrives til sidst i rapporten.
Tilsynsrapporten skal udarbejdes i tidsmæssig tæt tilknytning til tilsynsbesøget og
være forvaltningen i hænde senest 4 uger efter tilsynsbesøget.
Hvor det er relevant, skal tilsynsrapporter indeholde bemærkninger og/eller anbefalinger som anført nedenfor:
Bemærkninger gives, hvor der er forhold, af positiv eller negativ art, som tilsynet
finder anledning til at fremhæve. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være forslag til et udviklingsområde og giver mulighed
for opfølgning på det næste tilsyn.
Anbefalinger gives, hvor det anbefales at arbejde videre med et konkret punkt (fx
procedure, retningslinjer eller politikker), eller hvor der er tale om forhold der kan
forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde mere målrettet med at løse.
Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved fx at tage stilling til hvornår
og hvordan de vil håndtere anbefalingen.
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Hvis leverandøren skønner, at der er uacceptable forhold på et socialt tilbud, skal
Social- og Sundhedsforvaltningen underrettes straks, mundtligt og skriftligt.
Helsingør Kommune agter at offentliggøre tilsynsrapporter på kommunens hjemmeside. For sociale tilbud offentliggøres rapporterne tillige på Tilbudsportalen. Tilsynsrapporterne må derfor ikke indeholde personhenførbare oplysninger.
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4 Udkast til kontrakt
Kontrakt vedrørende udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud for Helsingør Kommune.
Parterne er:
Helsingør Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
(i det følgende kaldet Kommunen)
[Leverandør]
Adresse
CVR nr.
(i det følgende kaldet Kontrakthaver)

4.1 Formål
Formålet med kontrakten samt tilhørende bilag er at regulere forholdet mellem Helsingør Kommune og Kontrakthaver i forbindelse med varetagelsen af tilsynsopgaver.
Kontrakten beskriver kommunens og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder.
Kontrakten er indgået efter afholdt begrænset udbud efter reglerne i Tilbudsloven
om annonceringspligt.

4.2 Aftalegrundlaget
Aftalegrundlaget består af:
1) Nærværende kontrakt
2) Udbudsmaterialet
3) Tilbud – inkl. tilbudsskema
Ovenstående er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved
fortolkning af aftalegrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet.

4.3 Ydelser
Kontrakthaver skal føre tilsyn med de i udbudsmaterialet nævnte plejehjem og sociale tilbud. Til- og afgang påføres fortegnelsen over plejehjem og sociale tilbud.
Forvaltningen kan yderligere bestille rådgivnings- og konsulentydelser hos Kontrakthaver.
Tilsynene skal foretages i henhold til den i udbudsmaterialet angivne kravspecifikation, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning samt i henhold til politikker
og administrative retningslinjer vedtaget af Helsingør Kommune.
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Social- og Sundhedsforvaltningen varetager som udgangspunkt akutte uanmeldte
tilsyn. Forvaltningen kan dog af egen drift eller på leverandørens anbefaling indlægge yderligere tilsyn, herunder akutte, uanmeldte tilsyn, hvis dette er nødvendigt
ved pludseligt opståede forhold på et plejehjem eller et socialt tilbud.
Kontrakthaver skal om nødvendigt kunne tilrettelægge sin virksomhed således, at
Kontrakthaver i disse særlige situationer med højst en dags varsel kan foretage
akutte tilsyn. Disse tilsyn afregnes til de priser som Kontrakthaver har afgivet for
ekstra tilsyn.

4.4 Kvalifikationer og erfaring
Det personale hos Kontrakthaver som er beskæftiget med opgaven skal have kendskab til de til enhver tid gældende regler for ældreområdet og sociale tilbud omfattet af tilsynskrav, herunder krav om tilsynets omfang, indhold, afrapportering m.v.
Personalet skal tillige have relevant erfaring samt de fornødne faglige, sundhedsmæssige og sociale kvalifikationer og kompetencer.
For tilsyn med sociale tilbud skal Kontrakthavers medarbejdere pædagogisk og/eller
socialfaglig uddannelse samt erfaring med arbejde i sociale tilbud. Tillige kræves
kommunikative kompetencer og erfaring, herunder i forhold til at kommunikere
med målgrupperne på det sociale område.

4.5 Tilsynsrapporter
Hvert tilsyn skal afsluttes med en skriftlig rapport til forvaltningen som anført i
kravspecifikationen. Tilsynsrapporten skal være gennemgået med plejehjemmets/tilbuddets ledelse, og dennes bemærkninger skal fremgå.

4.6 Tavshedspligt
Kontrakthaver og dennes personale er omfattet af tavshedspligt for de oplysninger,
der modtages gennem arbejdet med beboere, klienter og pårørende på plejehjem
og sociale tilbud, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og
Retssikkerhedslov.
Enhver person, der gennem sin tilknytning til kontrakthaver er beskæftiget med
udførelsen af opgaverne i henhold til kontrakten eller på anden måde får kendskab
til fortrolige oplysninger i tilknytning til opgaverne, er undergivet den samme tavshedspligt.
Kontrakthaver er forpligtet til at sikre, at kontrakthavers ansatte og andre personer, som gennem tilknytning til kontrakthaver får kendskab til oplysninger i tilknytning til kontrakten, kender og overholder de forpligtelser, som følger af tavshedspligten.
Tavshedspligten fortsætter efter rammeaftalens udløb og efter den enkelte medarbejders fratræden af sin stilling hos kontrakthaver.
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Kontrakthaver forpligter sig i øvrigt til at overholde sikkerhedsforskrifterne mv. i
forbindelse med behandling af personoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger.

4.7 Habilitet
Der må ikke opstå tvivl om tilsynets habilitet. Kontrakthaver skal derfor være uafhængig af kommunen og af de tilbud, der føres tilsyn med.

4.8 Information
Kontrakthaver skal forestå den praktiske kommunikation og information omkring
tilsynet i forhold til plejehjem og botilbud.
Kommunen bistår på kontrakthavers anmodning med relevant materiale for de enkelte plejehjem og botilbud. Materialet fremsendes til kontrakthaver senest 8 arbejdsdage efter en anmodning om konkret materiale.

4.9

Betaling

Al fakturering skal ske elektronisk, jf. Lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger. Kontrakthaver fremsender faktura i elektronisk format månedsvis bagud. Grundlaget for den månedlige betaling udgør 1/12 af den årlige kontraktsum.
De elektroniske fakturaer skal sendes til Social- og Sundhedsforvaltningen. Den
elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger:





Kontaktperson hos forvaltningen
EAN nummer
Leverede ydelser i perioden
Fakturabeløb

Fakturaen skal være Kommunen i hænde senest 7 hverdage inde i efterfølgende
måned. Betalingsfristen er 14 dage efter modtagelse af e-faktura. Betaling sker til
anvist konto i pengeinstitut.
Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank,
posthus eller lignende. Såfremt den 14. dag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag herefter.
Overskrides betalingsfristen kan kontrakthaver ikke kræve gebyrer eller morarenter
udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven.
Betalingen dækker alle omkostninger, der er forbundet med at levere de i kravspecifikationen nævnte ydelser, herunder udgifter i forbindelse med personale, forsikringer, administration mv.

4.10 Prisregulering
Kontrakthavers betaling kan reguleres, såfremt sammensætningen og antallet af
omfattede plejehjem og sociale tilbud ændres i forhold til det i udbudsmaterialet
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fastsatte. Reguleringen sker i op- eller nedadgående retning med afsæt i den pris
tilbudsgiverne angiver for ekstra tilsyn.
Ændringer i det samlede antal pladser for tilbuddene op til +/- 10 procent i forhold
til udbudsmaterialet medfører ikke ændring i betaling for tilsyn. Ændring ud over 10
procent medfører justering i kontrakthavers betaling ud fra ændring i kontrakthavers dokumenterede omkostninger.
Prisen er fast i et år og kan derudover reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Regulering kan tidligst ske første gang pr. 1. januar 2011.
Såfremt Kontrakthaver ønsker en prisregulering, skal der fremsendes skriftlig anmodning herom medfølgende dokumentation for prisreguleringen senest 1 måned
før den påtænkte regulering skal have effekt.
En eventuel prisstigning må ikke overstige den kommunale pris- og lønudvikling,
som anvendes i KL’s budgetvejledning, art 4.9 tjenesteydelser med moms.
Prisreguleringer kan ikke gøres gældende uden forudgående skriftlig godkendelse
fra kommunen.

4.11 Sikkerhedsstillelse
Kontrakthaver stiller sikkerhed i form af en bankgaranti svarende til 10 procent af
den årlige kontraktsum ved kontraktindgåelse. Det skal fremgå af garantien, at den
er stillet i henhold til nærværende kontrakt.
Garantien forbliver i kraft indtil refusionsopgørelsen er berigtiget.

4.12 Erstatning og forsikring
Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver
person- og tingsskade, som måtte opstå i forbindelse med kontraktens udførelse.
Kontrakthaver har erhvervet forsikringsmæssig dækning af sine ydelser, herunder
person- og erhvervsansvar på policenummer ……… i anerkendt forsikringsselskab
dækkende personskade på minimum kr. 5 mio. pr. skadebegivenhed. Kontrakthavers ansvar er dog ikke begrænset hertil.
Kontrakthaver er forpligtet til i hele kontraktperioden at opretholde denne forsikringsdækning, og kommunen forbeholder sig ret til under kontraktens løbetid at
afkræve kontrakthaver dokumentation herfor.
Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse.

4.13 Misligholdelse
Enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser, det være sig en hvilken som
helst mangel, forsinkelse eller anden tilsidesættelse af de pligter, der i henhold til
denne kontrakt med bilag påhviler kontrakthaver, udgør misligholdelse.
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Ved forsinkelse forstås for eksempel, at tilsynsrapporter i henhold til kravspecifikationen ej gennemføres og/eller ej afleveres til rette tid.
Forsinkelse med en enkelt tilsynsrapport vil som udgangspunkt ikke blive betragtet
som væsentlig misligholdelse. Flere på hinanden følgende forsinkede tilsynsrapporter kan efter omstændighederne blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Det
forhold at kontrakthaver ikke følger den i tilbuddet angivne plan for gennemførelse
af tilsyn vil blive betragtet som misligholdelse.
Ved mangler forstås for eksempel:
 at de leverede tilsynsrapporter ikke er i overensstemmelse med den kvalitet,
der er beskrevet i kravspecifikationen og tilbuddet.
 manglende iagttagelse af informations- og underretningspligt i forhold til
plejehjem, botilbud og kommunen.
 manglende iagttagelse af foreskrevne høringer.
Kommunen kan stille krav om, at der i en periode efter en konstateret misligholdelse gennemføres skærpet kontrol, hvor omfanget af kontrollen udvides, og/eller
hvor kontrollerne gennemføres hyppigere.
Foreligger der misligholdelse eller formodning om, at der vil indtræde misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, og kontrakthaver skal underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe
misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå
misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende
misligholdelse fremover.
Foreligger der væsentlig misligholdelse, er kommunen berettiget til at ophæve kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for kommunen, ophævelsens betydning for
kontrakthaver samt omstændighederne i øvrigt.
I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar mv. Reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning og
forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

4.14 Overdragelse af rettigheder og fordringer
Rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt med tilhørende bilag, vil hverken
helt eller delvist kunne overdrages af Kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af Kontrakthaver.
Dette gælder ikke såfremt Kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med
Kommunen.
Overtrædelse af denne bestemmelse anses som væsentlig misligholdelse.
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4.15 Insolvens og konkurs
Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens,
betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som
væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne
bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Kommunens kendskab hertil
som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation.
Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

4.16 Force majeure
Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom.

4.17 Tvist
I det omfang parterne ikke kan opnå enighed om uenigheder eller hvis kontrakthaver finder, at kommunens anmeldelse af misligholdelse efter drøftelse fortsat er
uretmæssig, er parterne indstillet på at vurdere behovet for mægling.
I det omfang begge parter anser mægling for formålstjenlig, drøfter parterne vilkårene for mægling og udpegning af mægler.
Hver part bærer sine omkostninger til mægling. Vederlag og øvrige omkostninger til
mægler deles ligeligt mellem parterne.
Såfremt en uenighed ikke løses og der opstår en tvist afgøres denne ved dansk
værneting og efter dansk ret.

4.18 Offentliggørelse af kontrakten
Denne kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden at
parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.
Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal
modparten orienteres om udtalelserne straks herefter.
Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt en af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse.

4.19 Ikrafttræden og ophør
Kontrakten med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2010 og løber til og
med den 31. december 2011, hvorefter den – såfremt den nedenfor nævnte option
ikke benyttes – ophører uden yderligere varsel.
Kommunen har option på at forlænge kontrakten i op til yderligere 2 år - med et år
ad gangen - på samme vilkår som nærværende kontrakt. Såfremt kommunen øn-
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sker at udnytte denne option, skal det meddeles kontrakthaver senest 6 måneder
før kontraktens udløb.
Kontrakten kan af kommunen opsiges med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Kontrakthaver kan opsige aftalen med 9 måneders varsel til udløb af en måned.

4.20 Kontrakten
Nærværende kontrakt er udfærdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf det
ene beror hos kommunen og det andet hos Kontrakthaver.
Ændringer kan påføres bilag, uden at aftalens øvrige punkter ændres eller bortfalder. Ændrede/reviderede bilag skal for at være gældende, være underskrevet af
begge parter, og erstatter herefter de hidtil gældende bilag/bestemmelser.

Dato:
For kommunen
___________________________
Birgitte Qvist-Sørensen
Social- og Sundhedsdirektør

Dato:
For kontrakthaver
_______________________________
NN
XX
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