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Dato: 26. september 2017 

 

Bilag 1: Forventede takster fordelt på centertype for 2018 

 

Takster for ydelser på opholdscentre i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 
årige) ...........................................................  9.515 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  9.065 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige) ....................................  6.727 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  113.902 
Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  39.141 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  

 

13.103 

 

Takster for ydelser på opholdscentre – hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 

årige) ...........................................................  18.011 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  9.848 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige) ....................................  7.308 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  158.398 
Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  42.522 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  14.235 

 

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 

årige) ...........................................................  93.926 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  61.316 
Forebyggende sundhedsordninger for børn 

og unge (0-17 årige) ....................................  7.308 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  158.398 

Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  81.339 
Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  14.235 
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Takster for ydelser på modtagecentre i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 
årige)  31.330 

Almen sundhedsbetjening (0- årige)  9.848 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige)  7.308 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige)  123.738 
Legestuetilbud (3-5 årige)  42.522 

Kr. pr. tilgang  

Modtagefunktion og medicinsk screening 

(0- årige)  4.688 

Asylansøgerkursus (17- årige)        797 

 

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde 

Sjælsmark (0- årige) ....................................  60.743 

Indkvartering og socialt netværksarbejde 
Kærshovedgård (0- årige) ............................  80.990 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  9.848 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige) ....................................  7.308 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  158.398 
Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  42.522 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  14.235 

 

Takster for ydelser på børnecentre i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 
årige) ...........................................................  300.039 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  10.983 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige) ....................................  15.307 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  158.398 
Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  42.522 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  85.259 

 

Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 

årige) ...........................................................  93.926 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  9.848 
Forebyggende sundhedsordninger for børn 

og unge (0-17 årige) ....................................  7.308 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 
unge (6-16 årige) .........................................  - 

Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  - 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 
årige) ...........................................................  85.259 

 

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2018 

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb 

Fremrykket danskundervisning ....................  6.494 
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Takster for ydelser på opholdscentre, fast kapacitet i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- 
årige) ...........................................................  9.515 

Almen sundhedsbetjening (0- årige) ............  8.371 

Forebyggende sundhedsordninger for børn 
og unge (0-17 årige) ....................................  6.212 

Undervisning og fritidstilbud til børn og 

unge (6-16 årige) .........................................  105.178 

Legestuetilbud (3-5 årige) ...........................  36.144 

Undervisning og aktivering af voksne (17- 

årige) ...........................................................  12.099 

 

 

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2018 

Kr. pr. helårsperson 

Socialt netværksarbejde (0-17 årige)  140.638 

 

 

  


