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Fritvalgsbevis  - Priser 
 

Kategori: 
 

Visiteret pr. Beløb: 

Personlig pleje dag på hverdage 
(kl. 6.00-17.00) 

Pr time/60 minutter 468 kr./time 
a 

Personlig pleje øvrig tid 
 

Pr time/60 minutter 488 kr./time   
a 

Rengøring og anden praktisk bistand, der kan udføres i direkte tilslutning til rengøring, 
vil som udgangspunkt være samlet i et besøg, hver anden uge og derved altså det 
dobbelte af de ugentligt visiterede minuttal. Nedenstående beregninger er baseret på 
det samlede leverede minuttal i et besøg (og ikke det ugentligt visiterede minuttal, som 
er en gennemsnitsberegning) 

Rengøring og praktisk hjælp i 
direkte tilslutning til rengøring, 
der kan udføres i et besøg 
 

60 minutter og derover 
/ time 
 
 

298,75 kr./time 
a 

Rengøring og praktisk hjælp i 
direkte tilslutning til rengøring, 
der kan udføres i et besøg. 
 

50 minutter (standard) 
 
 
 

255,54 kr./50 minutter 
(306,65 kr./time) 
 

Rengøring og praktisk hjælp i 
direkte tilslutning til rengøring, 
der kan udføres i et besøg. 
 

36 minutter (standard) 198,26 kr./36 minutter 

Anden praktisk bistand og 
rengøring i kortere besøg, der 
ikke kan planlægges sammen 
med andre opgaver på samlet 
max 29 min. Pr. besøg. 
 

Max 29 minutter. 
 
 

398 kr./time 
 
 

Indkøb/udbringning af varer 
 

 30 eller 50 kr. 
b 

Madservice. 
Inkl. levering ved brugerens 
hjemadresse 

Hovedret 
Biret 
 
 

47,70 kr.     (43 kr.) 
20.92 kr .    (15 kr.)  
(Tallene i parentes er det 
beløb brugeren bliver 
opkrævet af kommunen 
for madservice) 

a prisen reduceres til minutter ud fra den reelle tid der er visiteret. 
b betinget af hvor borgeren bor. 
Alle priser er baseret på direkte brugertid, alt inklusiv 
Alle priser er eksklusiv moms 



 

 

Side 2 af 2 

 
 
 
Timepriserne for rengøring og anden praktisk bistand er gradueret for at 
tilgodese at de korte besøg er forholdsvis dyrere end de længere regnet i direkte 
leveret tid hos borgeren. 
Prisen er fastlagt ud fra en beregning af kommunens omkostninger ved levering 
af ydelsen. 
Jf. bekendtgørelsen om frit valg af leverandør og fritvalgsbeviser efter 
servicelovens §91, § 6, kan kommunen vælge at lade markedsprisen danne 
grundlag for prisfastsættelsen. 
For de længere besøg, ca. en time og derover, er der derfor indhentet oplysninger 
om markedsprisen fra Langelandske Rengøringsfirmaer. De ligger fra 260-295 kr. 
pr. time.  
Det har ikke været muligt at indhente priser på de kortere besøg fra private 
leverandører. 
Visitationen for rengøring og praktisk bistand vil i langt de fleste tilfælde falde 
inden for de ovenstående standardtider og intervaller. Skulle den individuelle 
visitation resultere i et minuttal, der ikke er nævnt i tabellen vil det blive afregnet 
således: 
 
Ved individuelle tider fra 56-60 minutter afregnes for 60 minutter = 298,75 kr. 
Ved individuelle tider fra 51-55 minutter afregnes til en 306,65 kr. pr. time. 
Ved individuelle tider fra 47-49 minutter afregnes for 50 minutter = 255,54 kr. 
Ved individuelle tider fra 37-46 minutter afregnes til 330.45 kr. pr. time 
Ved individuelle tider fra 30-35 minutter afregnes for 36 minutter = 198,26 kr. 
.  
 
 
 


