Bilag 5.4 Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler

Efter interessentskabets vedtægter punkt 5.1 finansieres interessentskabets udgifter gennem
interessenternes betaling for opgavevaretagelsen. Betalingen består dels af et årligt grundbidrag, dels af en
betaling for træk på interessentskabets ydelser.
1. Grundbidrag
Efter interessentskabets vedtægter punkt 5.2 betaler hver interessent årligt et beløb til dækning af
interessentskabets faste udgifter.
Grundbidraget skal også dække interessentskabets eventuelle driftsunderskud, og fastsættes af bestyrelsen
i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgetforslaget for det kommende regnskabsår.
På baggrund af interessentskabets budgetforslag for 2022 vil der være et underskud på den ordinære
aktivitet på 7.319.000 kr. Grundbidraget fra § 60a-fællesskabets etablering pr. 1. april 2022 (1.4. - 31.12.2022)
udgør 5.489.250 kr. Grundbidraget skal finansieres af interessentkommunerne, og det er besluttet, at dette
underskud skal fordeles efter den foreslåede ejerfordeling (foreløbigt beregnet efter indbyggertal pr. 1.
oktober 2021. Indbyggertal pr. 1. april 2022 skal anvendes, når disse kendes).
Grundbidrag for 1. april – 31. december 2022 fordeles således efter ejerfordeling:

Dragør Kommune
Faxe Kommune
Greve Kommune
Halsnæs Kommune
Lejre Kommune
Ringsted Kommune
Solrød Kommune

Fordeling
6,60%
16,80%
22,90%
14,20%
12,90%
15,90%
10,70%

Grundbidrag 2022
362.290,50
922.194,00
1.257.038,25
779.473,50
708.113,25
872.790,75
587.349,75
5.489.250,00

2. Betaling for træk på interessentskabets ydelser
Efter vedtægternes punkt 5.3 betaler hver interessent - udover grundbidraget - for den enkelte interessents
træk på interessentskabets ydelser, idet interessenterne har - og derved betaler for - forskellige
serviceniveauer i kommunerne.
Interessentskabet og hver interessent indgår en aftale (allonge), sådan at hver interessent har tilsvarende
vilkår, som efter den gældende aftale med Zealand Care A/S. Herved betaler interessenterne for den enkelte
interessents træk på interessentskabets ydelser.
For at sikre åbenhed om aftalerne, vedlægges interessentskabets allonger med hver interessent samt
interessenternes hidtidige kontrakter med Zealand Care, dette bilag som underbilag:
Bilag 5.4.1 Allonge og kontrakt Dragør Kommune
Bilag 5.4.2 Allonge og kontrakt Faxe Kommune
Bilag 5.4.3 Allonge og kontrakt Greve Kommune

Bilag 5.4.4 Allonge og kontrakt Halsnæs Kommune
Bilag 5.4.5 Allonge og kontrakt Lejre Kommune
Bilag 5.4.6 Allonge og kontrakt Ringsted Kommune

