
Driftsaftale mellem Fredericia Kommune og Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus. 
 
 
§ 1 Formål  
Driftsaftalen omfatter pleje og omsorgsydelser samt madservice, jf. servicelovens § 83 for beboere i 45 
plejeboliger og udkørende hjemmepleje i 46 ældreboliger, herunder de tilknyttede servicearealer. 
 
§ 2 Visitationen 
Beslutning om tildeling af plejebolig og ældrebolig på Ulleruphus træffes af den kommunale 
visitationsmyndighed, der visiterer til plejeboliger i henhold til vedtægten for Den Selvejende 
Plejeboliginstitution § 2, stk. 3. Selve udlejningen af boligerne er Ulleruphus ansvarlig for. 
 
§ 3 Service 
Den Selvejende Institution Ulleruphus er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende 
kvalitetsstandarder fastsat af Fredericia Kommune. 
 
§ 4 Budgetgrundlag 
Den Selvejende Institution Ulleruphus tildeles hvert år økonomi efter de gældende principper i Fredericia 
Kommune for visiterede ydelser og driftsudgifter på servicearealer. Der er tale om en rammebevilling. 
 
§ 5 Regnskab/afregning 
Den Selvejende Institution Ulleruphus’ regnskabsførelse samt daglige drift varetages af institutionen selv 
ved brug af Fredericia Kommunes økonomisystem. 
 
§ 6 Personale 
Personalets ansættelses- og lønvilkår følger Fredericia Kommunes regler. Personalet indgår i et samarbejde 
med de øvrige medarbejdere i hjemmeplejen under daglig ledelse af centerlederen. 
 
Den Selvejende Institution Ulleruphus ansætter og afskediger selv sit personale inden for rammerne, der er 
fastsat i det godkendte budget. 
 
Fredericia Kommune er ansættende og afskedigende myndighed for centerlederen. Ved ansættelse af 
centerleder skal der i ansættelsesudvalget være et af Danske Døves Landsforbunds valgte 
bestyrelsesmedlemmer samt relevante medarbejderrepræsentant fra Den Selvejende Plejebolig-Institution 
Ulleruphus. 
 
Ansættelse og afskedigelse af centerlederen skal godkendes af bestyrelsen for Den Selvejende Plejebolig-
Institution Ulleruphus og Plejechefen i Fredericia Kommune.  
 
§ 7 Samarbejdspartnere 
Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus kan på lige fod med det kommunale ældreområde gøre 
brug af de kommunale stabsfunktioner. 
 
§ 8 Tilsyn 
De myndigheder der skal føre tilsyn med Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus skal have adgang 
til at bese institutionen i henhold til gældende lovgivning. Tilsynets anvisninger skal følges. 
 
§ 9 Opsigelse 
Driftsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel fra begge parters side. Parterne kan uden opsigelse 
kræve genforhandling af driftsaftalen tidligst et år efter indgåelse af driftsaftalen. 
 
§ 10 Vedtægtsændringer 
Ændringer i Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus’ vedtægter, som berører driftsaftalen, kræver 
Social- og Omsorgsudvalgets godkendelse. 
 



 
Dato: 
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Bestyrelsen for Den Selvejende Plejebolig-  Social- og Omsorgsudvalget 
Institution Ulleruphus   Fredericia Kommune 
 


