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Kommunens årsregnskab skal indeholde en oversigt, der angiver hvorledes kommunen senest
har beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. §
14 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk
hjælp m.v. I kommunens årsregnskab optages endvidere en redegørelse for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør
af personlig og praktisk hjælp m.v.
Priserne i Høje-Taastrup Kommune er beregnet på baggrund af Socialministeriets vejledning
og vejledning fra KL. Timepriserne afspejler den visiteret tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.
Af væsentlige elementer i priserne i Høje-Taastrup:
• Høje-Taastrup Kommune stiller krav om at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale. Hjemmeplejen i Høje-Taastrup bruger 20 % af lønomkostningen til sygeplejersker, til supervision i dagstiden af plejepersonale.
• IT software stillet gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning.
• Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.
• Der indgår Sygeplejersker i natnormeringen i beregningsgrundlaget
• Genbrugshjælpemidler indgår ikke i prisberegningen
Beregningerne af timepriserne i budget 2005 og regnskab giver følgende priser:
Timeprisberegning:
Ydelse
Praktisk hjælp

Regnskab
244

Budget
243

Personlig pleje, hverdagstimer

274

279

Personlig pleje, øvrig tid

348

383

Praktisk hjælp
Efter kalkulationen af prisen for 2005, viser at denne har været 1,00 kr. højere end forudset i
budget 2004. Årsagen er hovedsagelig at der har været et højere sygefravær i 2005 i Kommunes Rengøringskorps, end forudset.
Personlig pleje, hverdagstimer
Efter kalkulationen af prisen for 2005, viser at denne har været 5,00 kr. lavere end forudset i
budget 2005. Årsagen er en højere produktivitet end forudset i budget 2005.
Personlig pleje, øvrig tid mm.
Efter kalkulationen af prisen for 2005, viser at denne har været 35,00 kr. lavere end forudset
i budget 2005. Årsagen er hovedsagelig at medarbejderne i den Kørende Aftenordning har
været mere effektive, i forhold til at levere en højere direkte borgertid en forudset i budget
2005.
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