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Takster 

Generel vejledning til takstberegningerne 
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021. Hvis taksterne ikke er omfattet af 
speciel lovgivning er taksterne prisfremskrevet i henhold til KL’s anbefaling. På langt de fleste områder er der 
foretaget afrunding af taksterne til nærmest hele 10 kr. 

Lovhjemmel 
Der eksisterer flere forskellige regelsæt i forhold til beregning af takster, hvilket afhænger af det enkelte om-
råde, eksempelvis: 

 Vejledning om omkostningskalkulationer (Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og Regnskabssy-
stem for kommuner) 

 Bilag til takstprincipper fra Region Syddanmark 
(herunder indregning af over- og underskud vedrørende tidligere år) 

 Takstberegningscirkulære på daginstitutioner 
 Takstberegning på ældreområdet 
 KL’s pris- og takstberegninger i køkkener 

Lønsumsberegning 
Lønsummerne i beregningerne omfatter følgende: 

 Ledere 
 Fagpersonale 
 Øvrigt personale 

Personale med tilskud, vikarer og refusioner indgår ikke. 

Puljer 
I beregningerne kan der være indregnet lønudgifter, som er budgetlagt centralt. Disse udgifter omfatter føl-
gende: 

 Barselspulje 
 Jubilæumspulje 
 Lokal løndannelse 
 Sundhedsordninger 
 Forsikringer 

Afskrivninger og forrentning af anlægs- og driftskapital 
Hvis takstberegningerne er foretaget med udgangspunkt i langsigtede investeringer, er de faktuelle afskrivnin-
ger for det seneste regnskabsår anvendt. 

Ved eventuel forrentning af anlægs- og driftskapital, er der taget udgangspunkt i den bogførte værdi i kom-
munens anlægskartotek. 
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Takster 

Børne- og Ungeudvalget 
I nedenstående oversigt er taksterne på Børne- og Ungeudvalgets område for 2021 oplyst. Til brug for sam-
menligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2020 også vist. 

2020 2021 
Takster, der anvendes til mellemkommunal afregning for 
kommunale tilbud på Børne- og Ungeudvalgets områder 

Dagpleje (11 måneder) 11.290,00 11.410,00 
Børnehave (11 måneder) 7.400,00 7.680,00 
Vuggestue (11 måneder) 13.550,00 14.050,00 
Udvidet åbningstid børnehave og vuggestue (11 måneder) 1.040,00 1.060,00 
Specialbørnehaven Tigerhuset (11 mdr.) 42.870,00 44.500,00 
SFO - Morgen (11 måneder) 1.010,00 1.030,00 
SFO - Eftermiddag (11 måneder) 1.270,00 1.290,00 
SFO - Fuldtid (11 måneder) 2.280,00 2.310,00 
SFO - Førskole (4 måneder) 7.530,00 7.640,00 
SFO - Klub (11 måneder) 870,00 880,00 
SFO – Klub med morgen, kun 3. og 4. kl. (11 måneder) 1.880,00 1.910,00 
SFO - Sommerferiepasning (pr. uge) 570,00 

Taster for øvrige kommunale tilbud på Børne og Ungeudval-
gets områder 

PPR 
Takst pr. måned 1.030,00 1.190,00 

Langebyhus 
Takst pr. dag 2.168,00 2.155,00 

Familiehuset 
Takst pr. time 367,00 375,00 
Heldagsskolen 
Takst pr. måned 33.065,00 32.299,00 

Ovenstående takster anvendes til mellemkommunal afregning og er derfor oplyst excl. moms. 

580,00 
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Takster 

Vejledning til takster på Børne- og Ungeudvalgets områder 

PPR 
I takstberegningen indgår andele af lønpuljer så som barsels- og sygdomspuljer m.v. Der tages udgangspunkt i 
de økonomiske rammer for Psykologer og tale-hørekonsulenter, de nordfynske børn og unge i alderen 0-16 år 
samt et skøn over Center for Læring og Trivsels berøringsflade med disse børn og unge svarende til 10 %. 

Nordfyns Børne- og Familiecenter 
Taksten for 2021 er beregnet ud fra reglerne i rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Taksten in-
deholder tillæg til videreudvikling på 0,5 %, tillæg til central ledelse og administration på 4,5 %. En andel af 
puljeordningerne til f.eks. sygdom, barsel, arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning indgår ligeledes i taksten 
fordelt efter lønsum. 

Ved takstberegningen er der forudsat en belægning på 100 %. 
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Takster 

Social- og Sundhedsudvalget 
I nedenstående oversigt er taksterne på Social- og Sundhedsudvalgets område for 2021 oplyst. Til brug for 
sammenligning med tidligere års niveau, er taksterne for 2020 også vist. 

2020 2021 
Plejecentre, aflastningspladser, botilbud  
(Takst pr. dag for betalingskommuner) 

Kommunens plejecentre 1.689,00 1.720,00 
Kommunens aflastningspladser 2.166,00 2.185,00 
Psykiatricenter, boenhed - Pakke 1 524,00 540,00 
Psykiatricenter, boenhed - Pakke 2 894,00 920,00 
Psykiatricenter, boenhed - Pakke 3 1.264,00 1.300,00 
Psykiatricenter, dagcenter 292,00 298,00 
Botilbud Møllehaven - Pakke 1 2.569,00 2.697,00 
Botilbud Møllehaven - Pakke 2 2.951,00 3.091,00 
Botilbud Møllehaven - Pakke 3 3.332,00 3.485,00 
Botilbud Møllehaven - Pakke 4 3.714,00 3.879,00 
Botilbud Vesterled - Pakke 1 1.363,00 1.432,00 
Botilbud Vesterled - Pakke 2 1.741,00 1.822,00 
Botilbud Vesterled - Pakke 3 2.118,00 2.212,00 
Botilbud Vesterled - Pakke 4 2.496,00 2.602,00 
Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 1 449,00 471,00 
Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 2 838,00 869,00 
Botilbud Vesterled, eksterne pladser - Pakke 3 1.227,00 1.268,00 
Botilbud Søndersø - Pakke 1 456,00 469,00 
Botilbud Søndersø - Pakke 2 818,00 839,00 
Botilbud Søndersø - Pakke 3 1.179,00 1.210,00 
Botilbud Otterup - Pakke 1 461,00 475,00 
Botilbud Otterup - Pakke 1 823,00 845,00 
Botilbud Otterup - Pakke 1 1.184,00 1.216,00 
Nordfynsværkstedet, dagcenter 450,00 468,00 
Nordfynsværkstedet, værksted 301,00 312,00 
§ 85-foranstaltninger (pr. visiteret time) 363,00 

Ovenstående priser er oplyst excl. moms. 

371,00 
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Takster 

Vejledning til takster på Social- og Sundhedsudvalgets områder 

Plejecentre, aflastningspladser, botilbud 
Socialministeriet har udsendt en bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Be-
kendtgørelsen er brugt som grundlag vedr. beregning af takster for andre kommuner, der har borgere anbragt 
i plejecentre og botilbud i Nordfyns Kommune. 

I beregningen indgår bl.a. institutionernes driftsbudget for 2021 samt andel af fællespuljer, som er medtaget i 
forhold til lønsummerne. Endvidere indgår andel af centraladministration og overhead, der er beregnet som 
en procentdel af det enkelte driftsbudget.  
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