«Plasseringsavtalen» bilag 1 til Avtale om kjøp av plasser i privat barneverninstitusjon

AVTALE OM PLASSERING I PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON (PLASSERINGSAVTALEN)

(tilhørende Ramme- eller driftsavtale om kjøp av plasser i privat barneverninstitusjon)

1.

Avtalens parter

[Institusjonen navn, adresse, organisasjonsnummer, heretter kalt ”Institusjonen»
[Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region …………… - heretter kalt Bufetat]

2.

Avtalens formål og forhold til overordnet avtale

Ved alle plasseringer etter overordnet avtale (Avtale om plasser i privat barneverninstitusjon) forutsettes det
at partene inngår en plasseringsavtale (denne avtalen) om det enkelte barns opphold.
Plasseringsavtalens formål er å knytte det enkelte barn til overordnet avtale og dermed institusjonen samt
regulere tidsrommet for plasseringen.

3.

Avtaledokumenter

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:

4.

1.

Avtale om plassering i privat barneverninstitusjon (dette dokumentet)

2.

Mal for forlengelse av plasseringsavtale, bilag 1 til denne avtalen

3.

Overordnet avtale (Ramme- eller driftsavtale om kjøp av plasser i privat barneverninstitusjon)

Plasseringen gjelder

Navn
Fødselsnummer (11 siffer)
Birknummer
Vedtak datert
Fylkesnemndsvedtak (paragraf, dato)
Administrativt vedtak (paragraf, dato)
Plasseringssted/avd.
Tidsrom for plasseringen: fra og med [dato] – til og
med [dato]
Bestillerreferanse som skal påføres faktura,
f.eks.3600AAAAA,
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5.

Avtalens varighet, oppsigelse m.m.

Avtalen gjelder for det avtalte tidsrom, jf. punkt 4.
Bufetat kan etter samtykke fra kommunen, jf. bvl § 5-4, 3. ledd, si opp denne plasseringsavtalen med en
oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsesfristen løper fra den dato
oppsigelsen er mottatt
Ved opphør av den overordnede avtalen, kan Bufetat kreve at denne avtalen opphører samtidig som den
overordnede avtalen. Hvis Bufetat ikke krever dette, gjelder denne Plasseringsavtale selv om Overordnet
avtale er utgått eller terminert, og inkorporerer den overordnede avtalens bestemmelser.
Dersom barnet flyttes fra Institusjonen før utløpet av oppsigelsestiden og den aktuelle plassen blir benyttet
til en ny plassering, opphører/reduseres betalingsforpliktelsen for barnet som tas ut av Institusjonen
tilsvarende som betalingsforpliktelsen for den nye plasseringen. Dette gjelder fra og med inntaksdato for
den nye plasseringen. Dersom barnet flyttes mellom avdelinger i samme institusjon, er det ingen
oppsigelsestid i den avdelingen barnet flyttes fra.
Partene kan avtale forlengelse av avtalen. Forlengelse skal skje ved at partene inngår Avtale om
forlengelse av plasseringsavtale, se bilag 1 til denne avtalen. Slik avtale bør foreligge senest en måned før
gjeldende avtale utløper.
Avtalen utstedes i 2 - to – eksemplarer, ett til hver av partene. Plasseringskommunen mottar kopi av
avtalen.

[Sted/dato]

For Institusjonen
[navn]

For Barne-, ungdoms og familieetaten
[navn]
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