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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne allonge til kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune om 

indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20. januar 2015 (herefter kaldet ”hovedkon-

trakten”) er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Vesthimmerlands Kommune med det for-

mål at regulere Vesthimmerlands Kommunes levering af ydelser på Beredskabscenter Herning. 

Indtil 31. december 2015 gælder bestemmelserne i hovedkontrakten af 20. januar 2015 ligeledes 

for ydelserne i medfør af denne allonge. I 2016 gælder bestemmelserne i den kommende 

kontrakt om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. for 2016 for ydelserne i medfør af 

denne allonge. 

 

2. VESTHIMMERLANDS KOMMUNES YDELSER 

2.1. Indkvarteringsydelser m.v. 

Vesthimmerlands Kommune leverer de ydelser, som ifølge hovedkontraktens bilag 2 skal leveres 

på et opholdscenter. 

2.2. Sundhedsydelser m.v. 

Vesthimmerlands Kommune leverer de ydelser, som ifølge hovedkontraktens bilag 3 skal leveres 

på et opholdscenter. 

2.3. Døgnbemanding 

Vesthimmerlands Kommune leverer døgnbemanding svarende til tre vagter i de tidsrum, hvor 

netværkspersonalet ikke er til stede (hverdage kl. 15.30-8 samt weekender). Vesthimmerlands 

Kommune kan inden for den bevilgede maksimumsramme (jf. afsnit 3.3.) vælge at anvende 

vagtbemandingen i andre tidsrum afhængigt af det konkrete behov. 

2.4. Service, servietter m.v. 

Vesthimmerlands Kommune leverer service, servietter m.v. til brug for forplejning af beboer-
ne. 

2.5. Ydelser i forbindelse med catering 

Vesthimmerlands Kommune håndterer praktiske forhold i forbindelse med cateringordning på 

centret (dog ikke indkøb, tilberedning og servering af maden), herunder oprydning, rengøring, 
drikkevarer samt bemanding af forplejningsteltet. Opgaverne udføres så vidt muligt af be-
boerne som led i aktiveringen. 

2.6. Rengøring af toiletter m.v. 

Vesthimmerlands Kommune sørger for nødvendig rengøring af toiletter m.v. i lyset af de særlige 

forhold på indkvarteringsstedet. 

2.7. Ydelser ved åbning og lukning m.v. 

Vesthimmerlands Kommune kan efter aftale med Udlændingestyrelsen levere ydelser i forbin-

delse med åbning og lukning af indkvarteringsstedet, jf. hovedkontraktens bilag 5. 
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3. VEDERLAG OG FAKTURERING 

3.1. Honorering for indkvarteringsydelser m.v. 

Vesthimmerlands Kommunes honorering for leveringen af ydelserne for november-december 

2015 sker i henhold til taksterne i hovedkontraktens bilag 1. Honoreringen for 2016 sker i 

henhold til de takster, som vil fremgå af den kommende kontrakt om indkvartering og underhold 

af asylansøgere m.fl. for 2016. 

3.2. Honorering for sundhedsydelser m.v. 

Vesthimmerlands Kommunes honorering for leveringen af ydelserne for november-december 

2015 sker i henhold til taksterne i hovedkontraktens bilag 1. Honoreringen for 2016 sker i 

henhold til de takster, som vil fremgå af den kommende kontrakt om indkvartering og underhold 

af asylansøgere m.fl. for 2016. 

Vesthimmerlands Kommunes ramme til rammeafregnede social- og sundhedsudgifter (jf. hoved-

kontraktens bilag 1, afsnit 6.2.1.) hæves endvidere med 120.000 kr. for november-december 

2015 og med 700.000 kr. for 2016 i forbindelse med asylindkvartering på Beredskabscenter Her-

ning. 

3.3. Døgnbemanding 

Vesthimmerlands Kommune får refunderet de faktiske udgifter til døgnbemanding inden for en 

maksimumsramme på 1.280.000 kr. for november-december 2015 og 7.700.000 kr. for 2016. 

3.4. Service, servietter m.v. 

Vesthimmerlands Kommune får refunderet de faktiske udgifter til service, servietter m.v. inden 

for en maksimumsramme på 470.000 kr. for november-december 2015 og 2.800.000 kr. for 

2016. 

3.5. Ydelser i forbindelse med catering 

Vesthimmerlands Kommune honoreres for ydelser i forbindelse med catering med 110.000 kr. 

for november-december 2015 og med 650.000 kr. for 2016. Bevillingsbehovet vil blive vurderet 

på ny efter 1. kvartal 2016 baseret på de konkrete erfaringer. 

3.6. Rengøring af toiletter m.v. 

Vesthimmerlands Kommune får refunderet de faktiske udgifter til nødvendig rengøring af toilet-

ter m.v. inden for en maksimumsramme på 200.000 kr. for november-december 2015 og 

1.200.000 kr. for 2016. 

3.7. Ydelser ved åbning og lukning m.v. 

Vesthimmerlands Kommune får refunderet de faktiske udgifter til ydelser ved åbning inden for 

en aftalt ramme på 203.000 kr. Honorering for ydelser ved lukning aftales konkret, når asylind-

kvarteringen på Beredskabscenter Herning ophører. 

3.8. Transport til servicetilbud 

Vesthimmerlands Kommune honoreres for transport til servicetilbud i forbindelse med asylind-

kvartering på Beredskabscenter Herning med 180.000 kr. i 2016. 
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3.9. Fakturering 

Fakturering sker som beskrevet i hovedkontraktens bilag 1, afsnit 11. 

Beredskabscenter Herning henregnes i forbindelse med honorering, fakturering og økonomirap-

portering til Region Herning i allongens løbetid. 

 

4. ALLONGENS LØBETID 

Allongen træder i kraft den 19. november 2015 og løber, indtil asylindkvarteringen på Bered-

skabscenter Herning ophører, dog senest til den 31. december 2016. Er beredskabscentret fortsat 

i drift som indkvarteringssted pr. 31. december 2016, vil der blive indgået en ny aftale. 

Indtil 31. december 2015 gælder bestemmelserne i hovedkontrakten af 20. januar 2015 for ydel-

serne i medfør af denne allonge. I 2016 gælder bestemmelserne i den kommende hovedkontrakt 

for 2016 for ydelserne i medfør af denne allonge. 

 

5. UNDERSKRIFTER 

Hver af parterne opbevarer ét underskrevet eksemplar af allongen. Endvidere opbevarer hver af 

parterne en elektronisk version af allongen med henblik på senere ændringer. 

 

 


