Prisoversigt pr. 1. januar 2020

Priserne er reguleret med 2,8% jf. KL´s beregninger af prisfremskrivning – dog undtaget STU, hvor der er
lavet ny lavere pris gældende for NY STU på Autismecenter Nord-Bo pr. 1. januar.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103).................................................... 20.906 kr. pr. md.
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)........................................... 20.906 kr. pr. md.
STU......................................................................................................19.700 kr. pr. md.
Ovenstående tilbydes i differentieret omfang (25, 50, 75 eller 100%). For indsatser til borgere, hvor der fordres
ekstraordinær 1:1 støtte og vejledning i en overvejende del af indsatsen, kan Autismecenter Nord-Bo varetage
opgaven på baggrund af en ekstrabetaling ud over grundprisen.

Klubtilbud er en integreret del af §103/104, men kan købes af øvrige...............4.400 kr. pr. år

(22 klubgange om året)

Klar til Start........................................................................................16.900 kr. pr. md.
Ressourceforløb beregnes individuelt udfra bestilling
Kompetenceløft (13 ugers forløb i 3 pakker)
Pakke 1 (op til 10 timer/uge)............................................................ 2.491 kr. pr. uge (5 dage)
Pakke 2 (op til 15 timer/uge)........................................................... 3.440 kr. pr. uge (5 dage)
Pakke 3 (over 15 timer/uge).............................................................4.270 kr. pr. uge (5 dage)
AutismeProfil (9 sessioner)..................................................................................15.875 kr.

Såfremt sessionerne ikke afholdes på Lindholm Brygge, afregnes der 200 kr. pr. påbegyndt halve køretime.

Mentorstøtte (specialiseret støtte til uddannelse og beskæftigelse)..............447 kr. pr. time

(min. 1 time)

Pris for kørsel ud over Aalborg Kommune tillægges timesatsen omregnet i konkret køretid (t/r) med udgangspunkt
fra Lindholm Brygge samt statens takst for kørsel udover Aalborg Kommune.
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Støtte i bolig (§85)

Udgående støtte (”Støtteteamet”)................................................................447 kr. pr. time
Støtte i opgansfællesskab eller bomiljø..........................................................382 kr. pr. time
Mininum grundpakke 1 eller 2 + individuelt udmålt

Onlinestøtte (faktureres med minimum 15 minutter).........................................360 kr. pr. time
Uden fremmøde hos borger.
Pris for kørsel ud over Aalborg Kommune tillægges timesatsen omregnet i konkret køretid (t/r) med udgangspunkt fra
Lindholm Brygge samt statens takst for kørsel udover Aalborg Kommune.

ADLAS..............................................................................................................15.000 kr.
Afdækning af Almindelig Daglig Livsførelse

For uddybende beskrivelse af indsatser henvises til www.nordbo.dk.

Jesper Schmith
Forstander, Autismecenter Nord-Bo
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