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Vejledende priser på tillægsydelser indeholdt i Rammeaftale 2017

Afregning af pladser på tilbuddene omfattet af rammeaftalen 2017 sker ud fra den
fastsatte takst, som er indeholdt i bilag 1 til rammeaftalen. Denne takst dækker
tilbuddets basisydelse og vil som hovedregel dække brugerens behov. I ganske
særlige tilfælde vil det være nødvendigt at tilrettelægge en mere individuel og dif-
ferentieret indsats; f.eks. i forbindelse med ledsagerordning og ekstra pædagogisk
støtte. Disse er ikke er indeholdt i tilbuddenes budgetter, og forudsætter anvendel-
se af ekstra personale.

Med baggrund i, at der ofte anvendes forskellige priser på tillægsydelser i regionen,
besluttede takstgruppen den 13. december 2007 at nedsætte en arbejdsgruppe til at
udarbejde vejledende principper og retningsliner for beregningen af priser på tillægs-
ydelser.

Arbejdsgruppen har afholdt tre møder, hvor man er kommet frem til en række forud-
sætninger for beregning af timepriser. Efter grundig overvejelse er beregningerne ud-
arbejdet efter ansigt til ansigts tid (ATA) på 64,2 %. (1924 timer(årsværk)/1235 ef-
fektive timer pr. år).

Der er anvendt en gennemsnitlig løn inklusiv særydelser og øvrige arbejdsgiverudgif-
ter. Ydelserne i dette notat omfatter timepriser på ydelser, der gives udover det al-
mindelige botilbud. Dermed er transporttid ikke indregnet i priserne. Undtagelsesvis
kan der komme transport på aktivitets- og samværstilbud.

De enkelte kommuner kan vælge at anvende priserne på tillægsydelserne i dette no-
tat, men der kan være forhold der forhindrer dette, som eksempelvis fritvalgstakster
indenfor hjemmeplejen.

Tallene er i 2017 priser og vil hvert år blive løn-reguleret på baggrund af Kommuner-
nes Landsforenings reguleringssats.



Vejledende priser på tillægsydelser

Ydelse. Foranstaltningsparagraf Tillægstakst per
time.

Ekstra pædagogisk støtte Voksne: SEL §§ 83-87 - botilbud efter §§ 103,
104, 107 og 108.

393

Børn: § 67, stk. 1-3 som del af døgninstituti-
onsophold

Ekstra nattevagt* Voksne: SEL §§ 83-87 - botilbud efter §§ 103,
104, 107 og 108.

432

Ledsagerordning** Ledsagerordning efter § 97 220
Ledsagelse ved hjemrejse (Børn og
unge)***

Børn: § 67, stk. 1-3 som del af døgninstituti-
onsophold

426

Støttet/overvåget samvær (Børn og
unge)

Børn: § 67, stk. 1-3 som del af døgninstituti-
onsophold

393

Udslusning / efterværn. (Børn og
unge)****

Udslusning: § 67, stk. 1-3 som del af døgninsti-
tutionsophold - Efterværn: SEL § 52, stk. 3 pkt.
6 (personlig rådgiver) eller 7 (fast kontaktper-
son for barnet eller den unge).

393

Hjemmepasning (Børn og un-
ge)***

Hjemmepasning SEL § 52, stk. 3, pkt. 2. 426

*Normeringen er 34 timer for nattevagt.

**Der er tale om en gennemsnitspris, hvor der er taget højde for eventuelle skæve tider.

***Der er for ledsagelse ved hjemrejse og hjemmepasning indlagt et tillæg, da disse ydelser som oftest
ydes i weekenderne.

****Hvis den unge som en del af eller i forbindelse med udslusningen/efterværn overnatter på en instituti-
on kan der i stedet opkræves ½ døgntakst.


