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Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution
Bornehaven Mariendal og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og bestyrelsen for
Bsrnehaven Mariendal beliggende Bosbrovej 72, 8900 Randers om
institutionens drift som daginstitution.
Der er for institutionen oprettet vedtagt, der den 19. september 2000 er
godkendt af Randers Kommune, som grundlag for denne driftsoverenskomst.

lfalge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for
dagtilbudene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indg6r i
kommunens ti lbudsstruktur og er en integreret del bide af kommunens
samlede generelle tilbud til born og af den forebyggende og stottende indsats
ti l bsrn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af kommunens bornepolit ik og
de af kommunen fastsatte mAl og rammer for dagtilbudenes arbejde.
Kommunen har i henhold ti l  retssikkerhedsloven bAde ret og pligt t i l  atfare
tilsyn med selvejende daginstitutioner.

lnstitutionen er omfattet af bl.a. offentl ighedsloven og forvaltningsloven.

I  henhold t i l  SS 9,12, 14 og 15 i  lov om social  service samt S 16 om t i lsyn i  lov
om retssikkerhed og administration pA det sociale omrAde indgis folgende
overenskomst:

- s1
stk. 1

Antallet af pladser i institutionen fastsattes til ca. 82 og stAr til ridighed for
Randers Kommune.

Antallet af pladser i institutionen kan endres i opadgAende eller
nedadgAende retning af kommunalbestyrelsen i takt med andret behov for
pladser.

Om anvendelsen af pladser henvises i ovrigt t i l  S I stk. 1.



Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den
byggelovgivning, som gelder for institutionen.

s2
srk. 1

Bestemmelse om optagelse i institutionen traffes af kommunen, i
overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier.
lndskrivning af barn i institutionen sker i dialog med institutionens ledelse.

s3
stk. 1

Institutionens leder varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen og
foreldre bestyrelsen (nAr den to-strengede bestyrelsesmodel a nvendes) den
daglige padagogiske og administrative ledelse af institutionen.

s4
stk. 1

Kommunen fastsatter den ugentlige ibningstid samt rammerne for den
daglige Abningstid. Bestyrelsen fastsatter indenfor disse rammer den
konkrete Abningstid.

,zEndring af den af bestyrelsen fastlagte Abningstid skal godkendes af
kommunen.

s5
stk. 1

f nstitutionen skal falge de centralt fastlagte regler og den lovgivning som
gelder for daginstitutioner. Der henvises bl.a. t i l  ministerielle vejledninger.



s6
stk. 1

lnstitutionens bestyrelse ansetter og afskediger personale inden for de
rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget, jf. SS 7 og 9.

stk. 2

Ansettelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af
kommunens godkendelse. Institutionen mA ved opslag af sti l l ingen tage
forbehold herom.
Ansattelse kan ikke meddeles for kommunens godkendelse foreligger.

Bestyrelsen har ansvaret for at legalitetsprincippet er opfyldt ved uansogt
afsked.

s7
stk. 1

Lon og andre ansettelsesvilk6r for institutionens personale fastsattes i
henhold ti l  de af KL efter forhandling med de for institutionens personale
forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgAede overenskomster
og fastsatte bestemmelser.
lnstitutionen er underlagt Kommunernes Lonningsnavns kompetence og
lont i lsyn.

stk. 2

Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgi aftaler med de faglige
organisationer om lokal londannelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er
budgetmassig dekning for sAdanne aftalte lon-elementer og at aftalen
holder sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer/lokale
aftalerlrammer

s8
stk. 1

Beregning og udbetaling af lonninger sker ved institutionens foranstaltning.



V
se
stk. 1

Kommunen afholder institutionens udgifter t i l  driften som daginstitution ti l
barn pA grundlag af det af kommunen godkendte €rrsbudget og i henhold ti l
retningslinjer fastsat af kommunen. lnstitutionen er sAledes omfattet af de af
kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer for personalenormering, evt.
retningslinjer om vippenormering, "pengene folger barnet" samt andre
retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herunder okonomisk
selvforvaltning, rammestyring m.v.

stk. 2

Budget udarbejdes af kommunen pA baggrund af oplysninger fra den
selvejende institution. Hvor lonudbetalingen sker af en administrator,
udformes budget pA baggrund af oplysninger fra administrator.
Bestyrelsen er forpligtet til, p€r ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de
oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med at forpligtelserne i $ 10 stk.
1 overholdes.

Hvor bestyrelsen velger at lade administrationen, herunder lonudbetaling,
varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at
administrator holder institutionens driftsti lskud adskilt fra andre midler -
herunder administrators egne midler - pi en sarlig konto.

Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om
budget og kasse- / regnskabssporgsmAl.

stk. 3

Institutionen forpligter sig ti l  noje at overholde det af kommunen godkendte
budget samt ti l  at indhente fornoden ti l legsbevil l ing ti l  dakning af uforudsete
udgifter, for disse afholdes. Institutionen foretager en lobende budgetkontrol
efter regler, der er fastsat af kommunen.

lnstitutionen kan ikke indgi lsbende kontrakter med et opsigelsesvarsel pA
mere end 6 mineder, uden kommunalbestyrelsens forudgiende
godkendelse. Lobende kontrakter skal kunne opsiges frit t i l  udlob efter



maksimalt 6 mineder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for
budgetadministration jfr. g g stk. 1.
Institutionen kan ikke indg6 lobende kontrakter til finansiering af form6l, som
ikke har den fornodne bevil l ingsmassige hjemmel i det af
kommu nal bestyrelsen godkendte budget.

Huslejeaftaler skal alt id godkendes af kommunen.

s 10
srk. 1

Institutionens bogholderi og regnskabsfsrelse varetages af institutionen. NAr
institutionen selv varetager de nevnte opgaver, indsendes regnskabet til
kommunen inden en af denne fastsat frist.

stk. 2

Regnskabet revideres af en af kommunen godkendt revisor.

s 11
srk. 1

Til imsdegAelse af institutionens daglige udgifter udbetaler kommunen efter
serlig aftale forskud, normalt m6nedsvist.

stk. 2

Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter t i l  husleje sker ved institutionens
foranstaltning.

Alternativ:
Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved kommunens
foranstaltning.

s 12



stk. 1

Den endelige fastsattelse af kommunens betaling af udgifter t i l  institutionens
drift sker pA grundlag af institutionens Arsregnskab, der skal omfatte bAde
driftsregnskab og status, og aflegges i overensstemmelse med budgettets
kontoplan.
Jf.  iovr igt  S 9 stk.  1.

s 13
stk. 1

For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne, galder:

De udgifter, som kommunen mitte udrede ti l  institutionens om- eller
- t i lbygning og ti l  ekstraordinar vedligeholdelse og ti l  ekstraordiner anskaffelse

af inventar, betragtes som l6n og skal sikres ved pant i institutionens
ejendom. Pantsikrede lAn afskrives over en irrakke.

stk. 2

For institutioner i lejede lokaler kan de i stk. 1 navnte l6n sikres ved
galdsbrev.

stk. 3

Ved institutionens ophor ti l falder alt lasarelinventar, der er f inansieret over
kommunens budget, kommunalbestyrelsen.

s14
stk. 1

Institutionen mA ikke uden kommunens forudgAende samtykke afhende,
pantsatte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte
ejendommen(e) ti l  andet formAl end ti l  (vedtagtens formAl), eller
hvad der er beskrevet i driftsoverenskomsten eller tillag hertil.



stk. 2

Institutionen kan ikke uden kommunens forudgiende samtykke traffe
beslutning om optagelse eller overtagelse af lAn - ej heller ved mellemregning
med andre institutioner - eller endringer i lAnevilkAr eller forpligte sig ved
kaution eller anden okonomisk garanti eller foretage andring af vilkAr for
eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller l ignende.

stk. 3

Institutionen kan ikke pitage sig forpligtelser, der skal finansieres ved
optagelse af lAn, forinden institutionen har opn6et kommunens samtykke ti l
f inansiering ved lAn.

stk. 4

- Ved institutionens ophor skal anvendelse af en eventuel formue godkendes
af kommunen jfr. bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtegter.

Overskud, som er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, betragtes ikke
som formue,

s 15
stk. 1

Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 mAneders varsel til den
fsrste i en mined.

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i
ovrigt anvendelse.

stk. 2

Ved opsigelse af driftsoverenskomsten skal der tages stilling til, hvorledes
fastsatte retningslinjer jfr. S 9 stk. 1 - f.eks. regler om overfsrselsadgang -
skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet lober.

s 16



i
i stk. 1

I/

Underskrevet den
(dato)

Aftaler indg€ret meffem kommunen og institutionens bestyrelse vedrorendenarmere enkeltheder om institutionsbriften, f.eks. aftaler' om socialekontrakter, kan indeholdes i protokofferede tilfeg til overenskomsten.

stk. 2

overenskomstparterne kan anmode om genforhandling af newerendedriftsoverenskomst samt om tilleg til driftioverenskomsten.

srk. 3

Nerverende driftsoverenskomst henviser tit bestemmelser i lovgivningen. Idet omfang rovgivningen andres, skar der tages stiiling tir, omdriftsoverenskomsten alene skal endres redaktionelt, etter om en endret- l^oYg^ivning- giver anledning endringer i medfor af g 15 stk. 1, s 16 stk. 1 ellerS 16 stk.  2.

(for institutionen) (for kommunen)


