Allonge (herefter benævnt ”Allongen”)
til
Aftale mellem Den Foreningsejede Institution Hvidborg og Københavns Amt af 12. maj
2003 (herefter benævnt ”Driftsoverenskomsten”).
Allongen er indgået mellem
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
(herefter benævnt ”Kommunen”)
og
Landsforeningen LIVSVÆRK
omhandlende
Hvidborg Behandlingshjem
Neergaards Allé 6
2650 Hvidovre
(herefter benævnt ” LIVSVÆRK”)
(herefter tilsammen benævnt ”Parterne”).

Generelt:
Kommunen overtog i 2007 Driftsoverenskomsten med KFBU (nu LIVSVÆRK) om driften af
Hvidborg fra det nu nedlagte Københavns Amt.
Der henvises til aftale med Hvidovre Kommune og Hvidborg om renovering på ejendommen
Neergårds Alle 6 (herefter benævnt ”Aftalen”).
Med indgåelse af denne Allonge er Aftalen om vedligeholdelsespligten fra Driftsoverenskomstens indgåelse i 2003, og frem til allongens indgåelse, opfyldt. Kommunen kan således ikke
pålægges udgifter af nogen vedligeholdelsesmæssig art, der henhører til perioden forud for
Allongen. Allongen gør op med ethvert vedligeholdelsesmæssigt forhold mellem Parterne.
Ændringer:
Generelle ændringer
Københavns Amt erstattes af ”Hvidovre Kommune”, amtet af ”kommunen”, amtets af ”kommunens” og KFBU af ”LIVSVÆRK”.
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Præamblen
Afsnittet ”der er for institutionen oprettet vedtægter, der er godkendt af Københavns Amt den
20.2.2003” slettes og erstattes af ”Der er for institutionen oprettet vedtægter, der er godkendt
af Hvidovre Kommune 1.1.2007”.
Til § 1
I første afsnit, ændres ”Hvidborg er godkendt til 16 døgnpladser og 14 dagpladser” til ”Hvidborg er godkendt til 24 døgn pladser og 14 børnehus pladser”.
I første afsnit indsættes efter sidste punktum ”Yderligere tilbud oprettet af institutionen skal
finansieres via indtægtsdækket virksomhed. Hvidovre Kommune skal godkende de enkelte
tilbud, inden de kan etableres.”.
Der indsættes nyt afsnit 3. Afsnittet affattes således, ”Hvis LIVSVÆRK ønsker at etablere
yderligere tilbud på Hvidborg, skal dette, før pladserne kan etableres, godkendes af Hvidovre
Kommune”.
Til § 2
Afsnittet ”Optagelse på Hvidborg sker efter reglerne i Lov om Social Service” slettes og erstattes af ”Hvidovre Kommune har visitationskompetencen til pladserne på Hvidborg”.
Til § 5
”Amtsrådsforeningen” slettes og erstattes af ”KL”.
Til § 9
Hele § 9 udgår.
I stedet indsættes ”Vedligeholdelses- og fornyelsespligten af institutionens bygninger, både
indvendigt og udvendigt, er LIVSVÆRK s ansvar og den indvendige og udvendige vedligeholdelses- og fornyelsespligt, både almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelse,
påhviler således udelukkende LIVSVÆRK. Enhver omkostning der relaterer sig til LIVSVÆRK s bygninger er således Kommunen uvedkommende. LIVSVÆRK har pligt til at sikre,
at alle institutionens bygninger til enhver tid er i en vedligeholdelsesmæssig stand, der medfører, at bygningerne kan anvendes til institutions brug uden risiko for institutionens ansatte,
brugere eller andre.
Som ny § 9a
Hvidovre Kommunes andel af udgifterne til vedligeholdelse afholdes gennem den aktivitetsbaserede afregning, hvorfor de løbende udgifter til vedligeholdelsen indgår i taksten. Hvidovre Kommune kan således på intet tidspunkt drages til ansvar for den fremadrettede vedligeholdelse af bygningerne, og kan til enhver tid forvente, at LIVSVÆRK opretholder bygningerne på et normalt vedligeholdelsesniveau.
Til § 11
Der indsættes et nyt afsnit 1. Afsnittet affattes således ”Driftsoverenskomsten mellem Hvidovre Kommune og LIVSVÆRK er uopsigelig i 15 år, fra den dato hvor denne aftale er underskrevet af begge parter. Driftsoverenskomsten kan dog opsiges umiddelbart, hvis begge parter er enige herom”.
Ikrafttrædelse:
Det er en forudsætning for Allongen, at bestemmelserne i Aftalen opfyldes. Allongens ikrafttrædelsestidspunkt er, når de forudsætninger der er beskrevet i Aftalen, er opfyldt.
Der henvises i det hele til Aftalen, og særligt pkt. 3.1.
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For Hvidovre Kommune,
Hvidovre, den
2014

For Landsforeningen LIVSVÆRK,
Frederiksberg, den
2014

-------------------------------------------Helle Adelborg
Borgmester

------------------------------------------Mark Thorsen
Formand

-------------------------------------------Nich Bendtsen
Kommunaldirektør

------------------------------------------Kirsten á Rogvi
Næstformand
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