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Dette tilsagn om betinget tilskud (”Tilsagnet”) er afgivet af
Den Sociale Investeringsfond S/I
CVR-nr. 40056823
Holmens Kanal 22
1060 København K
(”DSI”)
og accepteret af
Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
(”Kommunen”)
(hver især benævnt ”Part” og tilsammen ”Parterne”).

1. Varighed og ophør
Dette Tilsagn træder i kraft ved underskrift heraf og løber, indtil Parternes forpligtelser under Tilsagnet er afviklet.
Den første henvisningsdato er den 1. august 2021, den sidste henvisningsdato er den 31. januar 2024,
og udgør 2 ½ år, mens indsatsen løber fra første henvisningsdato til den 31. juli 2024 og udgør 3 år
(”Indsatsperioden”). Indsatsperioden kan dog fremrykkes, såfremt Parterne kan nå til enighed herom.
Det står Kommunen og Leverandøren frit for at forlænge Indsatsperioden. DSI er ikke forpligtet til at
indgå i en sådan aftale.

2. Indledning
Formålet med Tilsagnet er at yde betinget tilskud fra DSI til Kommunen (”Tilskuddet”) til finansiering
af specialiseret hjælp til borgere, der er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.
Projektets specifikke udviklingsmål er at sikre, at borgere, der er belastet af en opvækst i familier med
misbrug:
1)

Oplever større trivsel i hverdagen,

2) Har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

3. Indsatsen
3.1. Indsatsbeskrivelse
Indsatsen er rettet imod børn og unge, som er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer (”Målgruppen”). Målgruppen består af 120 borgere, jf. dog punkt 4.3. Indsatsen er gratis
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for borgere i Målgruppen og består af rådgivning og samtaleterapi, der kan være individuel såvel som
gruppebaseret. Indsatsen suppleres af en række tværgående aktiviteter i form af koordinering, monitorering, evaluering mv. Indsatsen er nærmere beskrevet i dette Tilsagn og i bilag 1 (”Indsatsen”).
Målgruppen tilbydes en forsamtale så vidt muligt inden 14 dage, men senest inden 30 dage, efter borgerens henvendelse med henblik på afklaring af, hvilken type tilbud der er behov for. Behandlingen
påbegyndes hurtigst muligt efter for-samtalen, og der gøres løbende status på ventetiden på de halvårlige statusmøder mellem Parterne for at håndtere evt. længere ventetid. Borgere på venteliste tilbydes Leverandørens (som defineret nedenfor i punkt 6) øvrige tilbud som drop-in-møder og onlinerådgivning, således at borgeren kan få hjælp kort tid efter henvendelse. Indsatsen tilrettelægges individuelt efter den enkelte borger i Målgruppens behov og mål for forløbet. Målgruppen er præget af et
bredspektret symptombillede og stor forskellighed i forhold til alder og belastningsgrader, hvorfor det
er afgørende, at Indsatsen tilpasses den enkelte borger.
Efter endt behandling skal det være muligt for borgere i Målgruppen at vende tilbage for at få opfølgende samtaler, hvis der opstår behov herfor. Er der borgere i Målgruppen, som fortsat har brug for
behandling hos Leverandøren ved Indsatsperiodens udløb, kan disse forløb færdiggøres i en af Leverandørens nærliggende afdelinger.
Indsatsen kan tilbydes alene eller som supplement til andre af Kommunens tilbud målrettet både borgeren, forældrene eller familien, fx familieorienteret misbrugsbehandling målrettet den ene forælder.
For borgere i Målgruppen, der har behov for yderligere støtte efter servicelovens bestemmelser, vil Indsatsen kunne indgå som et led i en samlet indsats.
Indsatsen leveres af Leverandøren.

3.2. Specifikation af målgruppe
Borgere, der godkendes som deltagere i Indsatsen og dermed udgør Målgruppen, skal opfylde fem kriterier. De skal:
1.

Være mellem 14 og 35 år. Borgerens alder kan undtagelsesvis fraviges med ét til to år, hvis vedkommende ellers opfylder kriterierne.

2.

Være belastet af en opvækst i en familie, hvor mindst én person har eller har haft stof- eller alkoholproblemer. Det kan både være borgere, der stadig bor hjemme, eller som har boet i en familie,
hvor forældre, søskende eller andre nære omsorgspersoner – fx sted- eller bedsteforældre – har
eller har haft et stof- eller alkoholmisbrug.

3.

Have et eller flere psykiske og/eller sociale problemer, som er opstået som følge af deres opvækst,
og som de behøver hjælp til at løse eller håndtere, fx psykiske udfordringer, svage netværk mv.

4. Være motiveret for at indgå i et udviklingsforløb, der kan opfylde Indsatsens formål.
5.

Være villige til at oplyse CPR-nr. til Leverandøren og give samtykke til, at det kan videregives til
Evaluator (som defineret nedenfor i punkt 5) og til Kommunen udelukkende til evaluering af indsatsens effekt. Det videregives ikke til DSI. Kommunen må ikke anvende data om borgerne til andet
formål eller registrere oplysningerne på disse borgere på baggrund af information fra Leverandøren. Borgere, der opfylder de fire øvrige kriterier, men ikke ønsker at opgive CPR-nr. kan medtages
i programmet, såfremt antallet af deltagere uden CPR-nr. maksimalt udgør 10 pct. af den samlede
Målgruppe. Udviklingen følges på de halvårlige følgegruppemøder jf. afsnit 3.5.
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Der gøres en særlig kommunikativ indsats af Kommunen og Leverandøren for at tiltrække borgere i
alderen 14 til 20 år. Status for denne del af Målgruppen og behovet for en evt. skærpet indsats for at
øge rekruttering af denne del af Målgruppen drøftes løbende mellem Kommunen og Leverandøren.
Følgende forhold ekskluderer borgere fra Målgruppen:


Borgere, der aktuelt har et behandlingskrævende rusmiddelproblem i et omfang, der vurderes
at hindre, at borgeren kan profitere fra Indsatsen eller risikere at påvirke andre borgere, som
modtager Indsatsen, negativt. En evt. eksklusion vil bero på en konkret vurdering af borgerens situation.



Borgere, der aktuelt er psykotiske.



Borgere, der har det så vanskeligt, at de kræver mere støtte end ét fremmøde om ugen.



Borgere, der er i terapeutisk behandling andetsteds, medmindre der foreligger en aftale med
det andet behandlingssted, og Leverandøren vurderer, at dobbeltbehandling er hensigtsmæssigt.

3.3. Henvisning til Indsatsen
Henvisning til Indsatsen sker direkte fra Leverandøren, som afholder en forsamtale med borgeren for
at afklare, hvorvidt tilbuddet er relevant for den pågældende. Den afklaring sker ved at vurdere, om
borgeren lever op til kriterierne for Målgruppen jf. afsnit 3.2.
Kommunen visiterer ikke til Indsatsen, men vil over for Målgruppen oplyse om og opfordre til at benytte tilbuddet.

3.4. Målsætninger
De overordnede målsætninger for Indsatsen i Indsatsperioden er:
1.

120 borgere i Målgruppen fastholdes i og gennemfører behandlingsforløbet.

2.
3.
4.
5.

85 % oplever de har fået et bedre forhold til sig selv end før.
85 % oplever de er blevet bedre til at håndtere deres problemer.
90 % oplever de har fået den hjælp, de havde brug for.
20 % flere opnår større tilknytning til enten uddannelse eller arbejdsmarked (betalingsmål).

6.

75 % oplever bedre trivsel end før (betalingsmål).

Målsætningerne kan ændres, hvis målgruppeanalysen giver anledning til det, jf. afsnit 4.3, såfremt
Parterne kan nå til enighed herom.
Definitionen på et gennemført behandlingsforløb er beskrevet under Håndtering af frafald fra programmet og reduktion i antallet af deltagere i afsnit 4.3.
Der følges op på målsætningerne i evalueringen, og målsætning 5 og 6 indgår som betalingsmål.
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3.5. Ledelse, koordinering og underretninger om Indsatsen til DSI
Kommunen er ansvarlig for Indsatsens gennemførelse. Kommunen skal sikre, at Leverandøren udpeger en projektleder, der er ansvarlig for at Indsatsen gennemføres. Kommunen aftaler med Leverandøren en passende struktur, der kan opfylde vidensdeling og koordinering mellem Kommune og Leverandør, så Indsatsen opfylder vilkårene beskrevet i Tilsagnet.
Der oprettes en ”Følgegruppe”, bestående af repræsentanter fra Kommunen, DSI og Leverandøren, som
modtager og drøfter rapporteringer fra Indsatsens forløb. Evaluator vil også kunne deltage på følgegruppemøder. DSI og Kommunen udarbejder snarest muligt efter indgåelse af Tilskuddet en skabelon
for rapporteringen til Følgegruppen. Skabelonen kan ændres løbende efter behov, såfremt Parterne
kan nå til enighed herom. Kommunen er ansvarlig for at kunne redegøre for udvikling og fremdrift for
Indsatsen samt økonomiske forhold.
Forudsat, at DSI modtager relevante data, er DSI er ansvarlig for opfølgning på resultatmålene og beregning af opfyldelse af betalingsmål.
Der afholdes som minimum et følgegruppemøde hvert halve år. Kommunen er ansvarlig for at indkalde
til følgegruppemøder.
DSI er berettiget til løbende at stille spørgsmål og/eller bede om yderligere oplysninger vedrørende
Indsatsens forhold og økonomi. Kommunen er forpligtet til at besvare disse efter bedste evne.
Parterne er opmærksomme på reglerne for udveksling af oplysninger om enkeltpersoner.

4. Tilsagn, Tilskuddet og betalingsmekanisme
4.1 Udbetaling af Tilskuddet
På de vilkår og betingelser, der er anført i Tilsagnet, giver DSI tilsagn om at yde et betinget tilskud på
XX kr., som udgør Kommunens betaling til Indsatsen samt et tilskud på XX kr. til Evaluator. Kommunen anerkender, at Tilsagnet er afgivet og hvert Tilskud ydes på betingelse af, at Tilskuddene anvendes til finansiering af indkøb af de for Indsatsen relevante ydelser, og Kommunen erklærer alene at
ville anvende Tilskuddet til dette formål.
Det samlede Tilskud udgør således XX kr.
DSI skal udbetale Tilskuddet til Kommunen halvårligt med XX kr. pr. den første hverdag i hvert
halvår, som beskrevet i Betalingsoversigten (vedlagt som Bilag 5), medmindre Parterne aftaler andet.
Tilskuddet til Evaluator betales direkte af DSI til Evaluator. Den første udbetaling af Tilskuddet skal
ske den 1. august 2021, og den sidste udbetaling af Tilskuddet skal ske den 1. februar 2024.
Udbetalingen af Tilskuddet sker til Kommunens bankkonto hos Danske Bank.

4.2 Tilbageholdelse af Tilskuddet
DSI er berettiget til midlertidigt at tilbageholde udbetaling af Tilskuddet, såfremt:
(i.)

der ikke sker en realisering af en væsentlige del af de planlagte aktiviteter under Indsatsen i
det første halve år af Indsatsens levetid;
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(ii.)

vilkårene og betingelserne i Tilsagnet ikke er overholdt eller opfyldt, herunder hvis møderne i
Følgegruppen ikke regelmæssigt er afholdt;

(iii.)

Kommunen modtager Tilskud, der ikke anvendes til betaling af Evaluator eller Leverandøren
for ydelserne i henhold til budgettet (Bilag 2 – Budget for Indsatsen);

(iv.)
(v.)

Indsatsen leveres med væsentlige afvigelser ift. beskrivelsen i Tilsagnet; eller
hvis antallet af borgere, der optages i behandlingsforløbet efter de første 12 måneder, ikke som
minimum udgør 25 borgere, eller 50 borgere efter halvandet år.

Hvis DSI beslutter midlertidigt at tilbageholde udbetalingen af Tilskuddet, skal DSI orientere Kommunen herom hurtigst muligt.
Hvis omstændighederne, der ligger til grund for den midlertidig tilbageholdelse af udbetalingen af
Tilskuddet, ikke er afhjulpet senest ved udløb af en rimelig afhjælpningsfrist fastsat af DSI, er DSI berettiget, men ikke forpligtet, til at indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud.
DSI kan desuden kræve udbetalte tilskud tilbage i det tilfælde, at Kommunen har brugt Tilskuddet på
formål, som ikke vedrører Indsatsen.

4.3. Tilbagebetaling af tilskuddet og succesbetaling
Kommunens tilbagebetaling af tilskud til DSI er knyttet til realiseringen af følgende mål:
1)

Arbejdsmarkedssituation: Borgere i Målgruppen kommer i eller fastholdes i enten uddannelse eller
beskæftigelse,

2) Generel livssituation: Borgere i Målgruppen oplever større trivsel i hverdagen.
Kommunen er forpligtet til løbende at tilbagebetale Tilskuddet, såfremt Indsatsen medfører, at betalingsmålene opnås. Tilbagebetaling til DSI forløber som beskrevet i afsnittet Andel af overskud som
succesbetaling og i Bilag 5 Betalingsoversigt.
Betalingsmekanismen består af en evaluering hvert halve år, i form af en evalueringsrapport hvor både
Målgruppens trivsel og uddannelses- og jobsituation evalueres. Evaluator udarbejder evalueringen,
som oplyser, om Indsatsen opfylder målsætningerne, jf. afsnittet 3.4., og hvilken tilbagebetaling betalingsmålene forudsætter. Efter indgåelse af dette Tilsagn, aftaler Parterne en skabelon for evalueringsrapporterne, mens beregningsmetoden for betalingerne fremgår af Bilag 5. Evaluator og Leverandør
skal bidrage til dette arbejde, med viden om den tilgængelige data, og hvad der statistisk er muligt. Før
dette arbejde er faldet på plads, kan Indsatsen ikke påbegyndes.

Generelle livssituation
Andelen af borgere, der opnår øget trivsel måles med en af de validerede skalaer, som Leverandøren
allerede indhenter fra modtagere af Indsatsen herunder CORE34 og WHO-5. Der aftales, i forbindelse
med udarbejdelse af skabelon for evalueringsrapport, med hvilken skala borgernes trivsel måles. Værdien af øget trivsel er opgjort til 5.000 kr. pr. person. Værdien af øget trivsel kan højest indfries én (1)
gang per borger i Målgruppen. Målingerne udføres af Leverandøren, før borgeren påbegynder behandling og ved afsluttet behandling. Data fra Leverandøren indsamles og rapporteres af Evaluator.
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Arbejdsmarkedssituation
For at kunne beregne den økonomiske gevinst fra arbejdsmarkedssituationen er det nødvendigt at
holde resultaterne op imod et scenarie, hvor Målgruppen ikke havde modtaget Indsatsen. Forskellen
mellem et scenarie uden indsats og med Indsatsen udgør grundlaget for betalingerne.
Til at beregne gevinsten benyttes følgende statistiske værktøjer, som Evaluator udarbejder:


Målgruppeanalyse: Evaluator udarbejder en beskrivelse af Målgruppens karakteristika og typiske livsbaneforløb med og uden en indsats forud for Indsatsperioden. Analysen vil basere sig
på registerdata og data fra Leverandøren og skal give et mere detaljeret indblik i Målgruppen
sammenlignet med andre borgere, som kan kvalificere betalingsmekanismen.



Baselinemåling: Evaluator vil foretage en baselinemåling med data om de borgere, der indgår i
Indsatsen, som måler borgernes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Baselinen vil danne
grundlag for betalingsmålene og beregningen af Kommunens betalingsforpligtigelse, og Evaluator vil følge op på målene ved løbende evalueringer. Baselinemålingen udføres, når der er
indsamlet et tilstrækkeligt datagrundlag, hvilket forventes at være muligt inden for et år efter
Indsatsperiodens start.



Statistisk matching: Hver borger i Målgruppen matches med en anden person fra registerdata,
som har samme udgangspunkt og dermed samme sandsynlighed for at modtage Indsatsen. Der
dannes således to grupper, som minder om hinanden med den ene undtagelse, at den ene
gruppe modtager Indsatsen, mens den anden gruppe ikke gør. Dette værktøj kan medvirke til
at kvalificere antallet af borgere i Målgruppen, som fastholdes i arbejde eller uddannelse.

Evaluators metoder er nærmere beskrevet i Bilag 4 – Tilbud fra Evaluator. Såfremt en Part er uenig i
Målgruppeanalysen, Baselinemåling eller Statistisk matching, skal dette forsøges afklaret i mindelighed. Såfremt baseline måtte give anledning til en væsentlig justering af antagelserne beskrevet i eksemplet i afsnittet Samlet betalingsmekanisme, skal dette drøftes og opnås enighed om af Parterne,
forinden ændringen af betalingsmekanismen kan træde i kraft. Hvis det ikke er muligt, finder punkt 8
anvendelse.
Værdien af arbejdsmarkedssituation er opgjort som Kommunens besparelse til uddannelseshjælp,
som udgør 34.976 kr. pr. halvår (pr. person). Værdisætningen er en gennemsnitsbetragtning, idet borgerne i Målgruppen også kan flyttes fra andre typer overførelsesindkomster, som både kan være billigere eller dyrere for Kommunen end uddannelseshjælp.
Indhentelse af data udføres af Evaluator.

Samlet betalingsmekanisme
Ved hver evaluering opgøres resultaterne for borgere i Målgruppen, som modtager eller har modtaget
Indsatsen. Resultater fra borgere i Målgruppen udløser betaling i seks (6) halvår, efter at de har påbegyndt den første terapi, hvoraf det halvår, hvor terapien finder sted, er halvår ét (1) ud af seks (6). Det
fremgår også af Bilag 5 – Betalingsoversigt.
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Betalingsmål

Betaling

Datakilde

Detaljer

Forbedret trivsel

5.000 kr. én gang pr. deltager

Betaling maksimalt én gang
pr. borger, der opnår øget
trivsel.

Påbegyndt eller fastholdt i arbejde eller uddannelse

34.976 kr. pr. halve år
(dvs. 209.856 kr. er den
maksimale betaling for
en borger, som opfylder
betalingsmålet i hele perioden.)

En valideret skala som aftales mellem Parterne. Indsamles af Leverandøren via
spørgeskema før borgeren
påbegynder behandling og
ved afsluttet behandling.
Beskæftigelsesstatus fra registerdata indhentes af Evaluator. Datakilden præciseres i skabelonen for evalueringsrapporterne.

Betaling pr. halve år det lykkedes at fastholde borgeren i
arbejde eller uddannelse,
som defineres ved, at borgeren har været i arbejde eller
uddannelse i 13 ud af 26 uger
i det seneste halve år.

Ovenfor defineres betalingsmålene og betalingsmekanismen illustreres med et eksempel, som bygger
på en baseline, hvor 65 % af Målgruppen er i job eller uddannelse og 20 % af de 65 %, som er i job eller
uddannelse, vil kunne blive fastholdt i job eller uddannelse som følge af Indsatsen. Endvidere lægges
der til grund, at yderligere 20 % af de 65 % af Målgruppen vil kunne opnå tilknytning til uddannelse
eller arbejde som følge af Indsatsen, ud over den andel, der allerede er det. Det antages desuden, at 75
% opnår højere trivsel.

Andel af overskud som succesbetaling
Gevinsterne fra Indsatsen går 100 pct. til DSI, indtil Tilskuddet er tilbagebetalt. Efterfølgende vil 40 pct.
af gevinsterne blive udbetalt til DSI som succesbetaling. Dermed beholder Kommunen 60 pct. af gevinsterne.
Hvis flere end 120 borgere modtager behandling inden for rammen, som fremgår af budget (Bilag 2), vil
hver borger ud over de forudsatte 120 borgere der behandles udløse betaling på samme vilkår som de
120 borgere i Målgruppen. Kommunen vil dog beholde 100 pct. af gevinsterne, såfremt hele Tilskuddet
er tilbagebetalt.

Betalinger
Evaluator fremsender evalueringsrapporter til Parterne 4 måneder efter hvert halve år, hvis det er muligt, ellers hurtigst muligt derefter, indtil der er rapporteret for sidste betaling jf. betalingsoversigten
(Bilag 5). På den baggrund betaler Kommunen tilskud og succesbetalinger til DSI.
Den første evalueringsrapport og dermed betalingsopgørelse kan udarbejdes, når Evaluator har udarbejdet baselinemåling. Baselinemålingen udarbejdes, når det er muligt at opnå et tilstrækkeligt datagrundlag (ca. 25 borgere, pga. datasikkerhedshensyn), som er optaget i programmet, og som har givet
samtykke til, at deres registerdata kan indhentes af Evaluator.

Håndtering af manglende svar.
I det omfang en borger fortsat er en del af programmet, men det ikke er muligt at vurdere udviklingen
i borgerens trivsel, fx hvis der ikke er foretaget slutevaluering, vil den kommunale betalingsforpligtelse
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for den pågældende borger udgøre 50 pct. af betalingen for opnåelse af højere trivsel, dvs. 2.500 kr.
Udvikling i borgerens arbejdsmarkedssituation til afklaring af opfyldelse af betalingsmålet herom, vil
altid kunne indhentes fra registerdata.
I det omfang en borger fortsat er en del af programmet, men ikke ønsker at opgive CPR-nr. til Leverandøren, vil den kommunale betalingsforpligtigelse for den pågældende borger udgøres af gennemsnitsbetalingen for de øvrige borgere, som er opskrevet i programmet inden for samme periode, jf. Bilag 5
Betalingsoversigt (kolonnen ”Betalingsgrundlag: målgruppe”).

Håndtering af frafald fra programmet og reduktion i antallet af deltagere
I tilfælde af at deltagerantallet ikke som minimum udgør 120 borgere ved udgangen af indsatsperioden,
tilbagebetaler Kommunen XX kr. pr. deltager, der mangler op til 120 deltagere. Det svarer til 50 pct. af
Tilskuddet pr. deltager ved 120 deltagere.
En borger har gennemført programmet, når vedkommende har deltaget i en forsamtale og et antal
terapier, som varierer alt efter behov, og der er udarbejdet start- og slutevaluering. Det forventes dog,
at en andel af borgerne, som påbegynder programmet falder fra, inden der er lavet en slutevaluering.
Parterne er enige om, at borgere, der har modtaget en forsamtale, startevaluering og minimum tre terapier, indgår som én af de 120 borgere, som udgør Målgruppen. Har en borger modtaget færre end tre
terapier, vil borgeren ikke tælle som en del af Målgruppen.
Der må maksimalt være 15 pct. af borgerne, som ikke gennemfører forløbet og afslutter med en slutevaluering. Overstiger antallet 15 pct. tæller disse borgere som udgangspunkt, med mindre der opnås
enighed om andet, ikke med som en del af Målgruppen på 120 personer.
Hvis en borger i Målgruppen dør, eller der af andre årsager ikke kan indhentes registerdata, benyttes
den seneste registrerede data for borgeren til at beregne betalingsmålene, for den resterende periode
hvor der skal måles på borgerens resultater.

5 Valg af Evaluator
DSI er bestiller af evaluator og har valgt:
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 3377 1231
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup
(”Evaluator”)
Udgiften til Evaluator udgør XX kr. inklusive moms. DSI betaler 50 pct., og Kommunen betaler 25 pct.
af udgiften, mens 25 pct. finansieres fra Tilskuddet. Denne sidste del betaler Kommunen tilbage til
DSI på samme vilkår som det øvrige Tilskud jf. afsnit 4.3 Tilbagebetaling af Tilskuddet.
DSI er ansvarlig for, at Evaluator lever op til de forpligtigelser, der fremgår tilbuddet (Bilag 3 – Tilbud
fra Evaluator), og de forhold, som er beskrevet i Tilsagnet, med mindre at Parterne bliver enige om
andet.
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Kommunen er ansvarlig for, at Evaluator har den nødvendige data fra Leverandøren til rådighed jf.
Bilag 3 – Tilbud fra Evaluator.

6. Valg af leverandør
Kommunen er bestiller af Indsatsen og har valgt følgende leverandør:
Tuba Danmark
CVR: 30338421
(”Leverandøren”)
Kommunen er ansvarlig for, at Leverandøren leverer ydelser i overensstemmelse med Tilsagnet, herunder Indsatsens formål (Bilag 1) og afsnit 3 Indsatsen. Kommunen er endvidere ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, statsstøtteretligt, forvaltningsretligt
og udbudsretlige lovgivning, dels ved administrationen af Indsatsen og ved indkøbet af Indsatsen.
Leverandøren skal:
-

Levere Indsatsen, som er beskrevet i afsnit 3 og bilag 1.

-

sikre, at Målgruppen, der påbegynder et forløb, matcher målgruppekriterierne specificeret i afsnit 3.2.

-

skal indhente CPR-nr. fra alle deltagere så vidt muligt til evaluering af indsatsen.

-

dokumentere Målgruppens udvikling i trivsel målt via en valideret skala.

-

dokumentere Målgruppens udvikling via de validerede test CORE34, WHO-5, W&SAS, Major Depression Inventory (MDI), PTSD-8 og Outcome Rating Scale (ORS), der måler Målgruppens psykiske og sociale belastninger i forhold til depression, PTSD og overordnede psykiske tilstand.

-

skal sikre, at der henvises, godkendes, påbegyndes og afsluttes behandling af 120 borgere i Målgruppen i Indsatsperioden.

Leverandøren indhenter ikke data, som beskriver borgerens job- eller beskæftigelsesmæssige status.
Disse oplysninger indhentes af Evaluator fra registerdata.

7. Ændringer og overdragelse
Ændringer af Tilsagnet skal ske skriftligt og tiltrædes af DSI og Kommunen.
Rettighederne og forpligtelserne, som er fastsat heri, må ikke af Kommunen overdrages til tredjemand uden forudgående samtykke fra DSI.
DSI har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til dette Tilsagn helt eller delvist
til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige
drives for offentlige midler.

8. Tvister, lovvalg og værneting
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Tilsagnet og enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet
er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
Enhver tvister, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet, herunder tvister vedrørende Tilsagnets eksistens, gyldighed eller ophør, skal forsøges løst i mindelighed mellem Parterne.
Hvis Parterne ikke har fundet en mindelig løsning senest 60 dage efter tvistens opståen, er hver Part
berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstolene med Københavns Byret som første instans.

9. Bilag

Underskriftsside følger

11

UNDERSKRIFTSIDE TIL TILSAGN OM BETINGET TILSKUD VEDRØRENDE BEHANDLING AF BØRN OG
UNGE OPVOKSET I FAMILIER MED MISBRUG

Dato:

For og på vegne af Brøndby Kommune:
fond S/I:

For og på vegne af Den Sociale Investerings-

______________________________

______________________________

Navn:

Karen Hækkerup

Titel:

Bestyrelsesformand
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