TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2021
For en nærmere beskrivelse af de enkelte ydelser henvises til vores hjemmeside: www.cfd.dk
FAMILIEKONSULENTER
Ydelse:
Ydelse:

Taksten
Takstenomfatter:
omfatter:

Pris pr.
Prisen
pr.måned:
måned:

Familiekonsulentbistand

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. I timetallet er
inkluderet tid til kørsel, mødevirksomhed,
rapportskrivning og administrativt
arbejde.

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter,
der forlænges i 2021:

Taksten kan ganges op og ned i forhold
til familiens behov.

Takst 2020
PL (1,5 %)

7.316,110,-

Takst 2021

7.426,-

Kilometerpenge er inkluderet i taksten.
Hjemmevejledning/
pædagogisk støtte i eget
hjem

9,5 timers arbejde om måneden sammen
med borger. I timetallet er inkluderet tid til
kørsel, mødevirksomhed, rapportskrivning og administrativt arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til borgerens behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.

Støtte til forældre med
anbragte børn (§ 54
støtteperson)

9,5 timers arbejde om måneden med
samarbejde med forældrene. I timetallet
er inkluderet tid til kørsel, mødevirksomhed og administrativt arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til forældrenes behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.

Støttet eller overvåget
samvær

9,5 timers arbejde om måneden med
samvær. I timetallet er inkluderet tid til
kørsel, mødevirksomhed, rapportskrivning og administrativt arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til samværets omfang.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.

Pædagogiske
observationer ved §
50 undersøgelser

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. I timetallet er
inkluderet tid til kørsel, mødevirksomhed,
rapportskrivning og administrativt
arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til opgavens omfang.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.
Side
Side
1 af1 3af 3

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2021:
Takst 2020
PL (1,5 %)

7.316,110,-

Takst 2021

7.426,-

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2021:
Takst 2020
PL (1,5 %)

7.316.110,-

Takst 2021

7.426,-

Basistakster for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2021:
Takst 2020
PL (1,5 %)

7.316,110,-

Takst 2021

7.426,-

Basistaksten er for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2021:
Takst 2020
PL (1,5 %)

7.316,110,-

Takst 2021

7.426,-

DØVBLINDEKONSULENTER
Ydelse:

Specialrådgivning i
forbindelse med
kontaktpersonordningen til
personer med erhvervet
døvblindhed

Specialrådgivning til ældre,
over 65 år i kommunen,
som har et alvorligt
aldersbetinget kombineret
syns- og høretab, dvs.
ældre med erhvervet
døvblindhed

Udredning af ældre
personer med erhvervet
døvblindhed i kommuner,
som CFD ikke har
rammeaftale med

Taksten omfatter:

Specialrådgivning til kommunale
medarbejdere når der oprettes en
kontaktpersonordning. Undervisning og
supervision til kontaktpersonerne m.m.

Specialrådgivning om det kombinerede
syns- og høretab til borgeren, familien og
kommunens medarbejdere.

Timetallet vurderes i forhold til opgavens
omfang og kommunens ønske. Der
beregnes timer til besøg i hjemmet, tid til
kørsel, administrativt arbejde og
rapportskrivning. Kilometerpenge er
inkluderet i timetaksten.

Side 2 af 3

Pris:

Prisen er pr. borger, der har
en kontaktpersonordning:
Takst 2020
PL (1,5 %)

16.368,246,-

Takst 2021

16.614,-

Der er tale om en
abonnementsordning,
hvor prisen er pr.
indbygger i kommunen:
Takst 2020
PL (1,5 %)

0,60
0,01

Takst 2021

0,61

Prisen afregnes pr. time.
Timetallet vurderes
individuelt og afhænger af
opgavens omfang og
transporttid:
Takst 2020
PL (1,5 %)

778,12,-

Takst 2021

790,-

KONSULENTER FOR PERSONER MED BETYDELIGT HØRETAB
Ydelse:

Taksten omfatter:

Specialrådgivning på
høreområdet, som ikke er
dækket af døvekonsulentordningen, fx
undervisningsopgaver

Opgavens indhold og omfang aftales
individuelt.

Pris:

Prisen pr. time:
Takst 2020
PL (1,5 %)

778,12,-

Takst 2021

790,-

ÆLDREVEJLEDNING TIL DØVE BORGERE OVER 65 ÅR
Ydelse:

Rådgivning til ældre døve
tegnsprogsbrugere efter
aftale med kommunen

Taksten omfatter:

Rådgivning ved besøg i hjemmet,
ledsagelse og bisidderfunktion.

Pris:

Jf. herunder:

Generel aftale:

Prisen pr. måned:

Kontrakt om rådgivning til alle
døve over 65 år på Sjælland,
Lolland Falster og øerne

Takst 2020
PL (1,5 %)

1.150,17,-

Takst 2021

1.167,-

Generel aftale i udvalgte
kommuner:

Prisen pr. måned:

Ballerup
Brøndby
Frederiksberg
Gentofte
Glostrup
Herlev
Hvidovre Ishøj
København
Lyngby-Tårbæk
Rødovre

Takst 2020
PL (1,5 %)

850,13,-

Takst 2021

863,-

PSYKOLOG
Ydelse:

Samtaleforløb,
psykologiske
undersøgelser/
udredninger og testning

Taksten omfatter:

Opgavens indhold og omfang aftales
individuelt.

Pris:

Prisen pr. time:
Takst 2021

Side 3 af 3

1.200,-

