TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018
CFD er fra 1. januar 2018 et privat tilbud uden driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.
Taksterne for 2018 er derfor tillagt moms jævnfør Positivlisten i Bekendtgørelse om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Kommuner skal derfor være opmærksomme på
at ændre artskonteringen af CFD’s ydelser fra 1. januar 2018, så momsen bliver afløftet i
forbindelse med kommunernes betaling.
Taksterne for Rådgivning, undtaget Familiekonsulenternes takster, er i 2018 fremskrevet med 1,7
%, som er den af KL fastsatte fremskrivningsprocent.
For en nærmere beskrivelse af de enkelte ydelser henvises til vores ydelseskatalog, som kan ses
her.

FAMILIEKONSULENTER
Ydelse:

Taksten omfatter:

Pris (pr. måned):

Familiekonsulentbistand

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. Timetallet inkluderer
tid til kørsel, mødevirksomhed og
administrativt arbejde.

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2018:

Taksten kan ganges op og ned i forhold
til familiens behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.
Hjemmevejledning/
pædagogisk støtte i eget
hjem

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

Støtte i hjemmet til
forældre med anbragte
børn (§ 54 støtteperson)

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. Timetallet inkluderer
tid til kørsel, mødevirksomhed og
administrativt arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til familiens behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.

Takst 2017
Moms (8,0)

6.774
542

Takst 2018

7.316

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2018:
Takst 2017
Moms (8,0)

6.774
542

Takst 2018

7.316

Basistaksten for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2018:
Takst 2017
Moms (8,0)

6.774
542

Takst 2018

7.316

FAMILIEKONSULENTER (FORTSAT)
Ydelse:

Taksten omfatter:

Pris (pr. måned):

Støttet eller overvåget
samvær

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. Timetallet inkluderer
tid til kørsel, mødevirksomhed og
administrativt arbejde.

Basistakster for nye
kontrakter og for kontrakter
der forlænges i 2018:

Taksten kan ganges op og ned i forhold
til familiens behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.
Pædagogiske
observationer ved § 50
undersøgelser

9,5 timers arbejde om måneden med
besøg hos familien. Timetallet inkluderer
tid til kørsel, mødevirksomhed og
administrativt arbejde.
Taksten kan ganges op og ned i forhold
til familiens behov.
Kilometerpenge er inkluderet i taksten.

Takst 2017
Moms (8,0)

6.774
542

Takst 2018

7.316

Basistaksten er for nye
kontrakter og for kontrakter,
der forlænges i 2018:
Takst 2017
Moms (8,0)

6.774
542

Takst 2018

7.316
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DØVBLINDEKONSULENTER
Ydelse:

Taksten omfatter:

Pris:

Specialrådgivning i
forbindelse med
kontaktpersonordningen til
døvblinde borgere

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

Kr. 15.220,00 årligt for hver
borger, der har en
kontaktpersonordning

Specialrådgivning til ældre,
over 65-årige i kommunen,
som har et alvorligt
aldersbetinget kombineret
syns- og høretab, dvs. er
funktionelt døvblinde

Udredning af ældre
døvblinde i kommuner,
som vi ikke har
rammeaftale med

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.

Takst 2017
PL (1,7)
Moms (8,0)

15.220
259
1.238

Takst 2018

16.717

Der er tale om en
abonnementsordning, hvor
prisen er Kr. 0,55 kr. pr.
indbygger i kommunen
Takst 2017
PL (1,7)
Moms (8,0)

0,55
0,01
0,04

Takst 2018

0,60

Kr. 694,00 pr. time.
Timetallet vurderes
individuelt og afhænger af
opgavens omfang og
transporttid
Takst 2017
PL (1,7)
Moms (8,0)

694
12
56

Takst 2018

762
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SPECIALKONSULENTER FOR HØREHÆMMEDE
Ydelse:

Taksten omfatter:

Pris:

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

Opgavens indhold og omfang aftales
individuelt

Kr. 694,00 pr. time.
Takst 2017
PL (1,7)
Moms (8,0)

694
12
56

Takst 2018

762
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ÆLDREVEJLEDNING TIL DØVE BORGERE OVER 65 ÅR
Ydelse:

Taksten omfatter:

Rådgivning til ældre døve
tegnsprogsbrugere efter
aftale med kommunen.

Rådgivning ved besøg i hjemmet,
ledsagelse og bisidderfunktion.

Pris:

Aftalen kan være:
Generel aftale:
Kontrakt om rådgivning til
alle døve over 65 år i
kommunen

Prisen beregnes på antallet
af døve borgere, der bruger
ordningen:
Kr. 4.131,00 kr. pr. borger
årligt plus beregnet km
antal.

Individuel bistand til
enkeltpersoner i kommuner,
hvor der ikke er en generel
aftale

Takst 2017
PL (1,7)

4.131
70

Moms (4,6)

193

Takst 2018

4.394

Kr. 12.710,00 pr.
enkeltperson årligt.
Takst 2017
PL (1,7)
Moms (4,6)

12.710
216
595

Takst 2018

13.521

Kr. 19.064,00 kr. pr.
ægtepar årligt.
Takst 2017
PL (1,7)
Moms (4,6)

19.064
324
892

Takst 2018

20.280
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