Priser for Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning 2018
Der er forskellige modeller og priser for køb af rådgivning fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR).
Nedenstående er en beskrivelse af modeller og priser gældende for 2018.

Abonnements typer
Menighedsråd kan købe et abonnement på to måder, enten ved en samarbejdsaftale i provstiet, eller ved
et enkelt abonnement hvor menighedsrådet indgår en selvstændig aftale med FAR.

Abonnement via samarbejdsaftale i provstiet.
Et abonnement via samarbejdsaftaler i et provsti vil være billigere, end hvis et enkelt menighedsråd alene
tegner abonnement hos FAR.
Prisen på et abonnement udregnes på følgende måde:
Via provsti.dk findes antal indbyggere og antal medlemmer af folkekirken i provstiet. Disse tal lægges
sammen og gennemsnittet findes. Gennemsnittet ganges efterfølgende med 50%. Denne sum, plus
momsen, vil være den pris et provsti skal betale for et abonnement. (Eksempler til illustration ses
nedenfor).
Provsti 1 – Region Syddanmark
Antal indbyggere i provstiet
Antal medlemmer af folkekirken
Gennemsnit af indb. og medlemmer (sum)
Gange 50%
Transport 15%
Moms
Pris på abonnement inkl. moms og transport

91.552
74.292

82.922
41.461
6.220
11.920
Kr. 59.600,-

Provsti 2 Region Sjælland
Antal indbyggere
Antal medlemmer
Gennemsnit (sum)
Gange 50%
Transport 25%
Moms
Pris på abonnement inkl. moms og transport

100.752
61.740
81.246
40.623
10.156
12.695
Kr. 63.474,-

Provsti 3 Region Nord
Antal indbygger
Antal medlemmer
Gennemsnit (sum)
Gange 50%

38.461
33.752
36.107
18.053
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Transport 15%
Moms
Pris på abonnement inkl. moms og transport

2.708
5.190
Kr. 25.951,-

Der regnes i timer pr. pastorat. Der ydes rådgivning i op til 4 timer, hvor konsulenten er til stede på
arbejdspladsen.
Transport
Med hensyn til transportudgifter er der to modeller, alt efter om et besøg er en planlagt opgave eller en
akutopgave.
Planlagte opgaver
Planlagte opgaver, er opgaver, der kommer ind i god tid, så FAR har mulighed for at planlægge fx andre
opgaver i området. En god planlægningshorisont ses som længere end 3 måneder. Et abonnement
påregnes en procentsats, alt efter provstiets afstand fra FAR`s adresse. Procentsatsen tager udgangspunkt i,
hvilken region provstiet er hjemmehørende i. Transportsatserne er:






Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

10% til abonnementsprisen
15% til abonnementsprisen
15% til abonnementsprisen
20% til abonnementsprisen
25% til abonnementsprisen

Akutte opgaver
Ved akutopgaver, der kræver et hurtigt besøg, så FAR ikke kan planlægge flere opgaver i området,
faktureres transporten efter statens takster plus moms.

Enkelt abonnement
Hvis der ikke indgås en samarbejdsaftale i provstiet, har det enkelte menighedsråd mulighed for at indgå en
selvstændig aftale med FAR. Abonnementet er fleksibelt, så man har mulighed for at købe forskellige
størrelser abonnementer, regnet i antal timer, alt efter hvad man vurderer at have brug for.
Pris:
Størrelse på abonnement
Lille abonnement
Mellem abonnement
Stort abonnement

Antal konsulenttimer på
arbejdspladsen

Pris – inkl. moms
4
7
10

5.000
7.500
10.000

Opgavetyper
Nedenstående er eksempler på opgavetyper, som de forskellige abonnementer kan bruges til. Ved tegning
af et abonnement aftales det løbende, mellem FAR og menighedsrådet, hvilke typer opgaver timerne
bruges på.
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Lille abonnement
Opgavetype indenfor det lille abonnement kan fx være:
Rådgivning til mindre og klart definerede opgaver, såsom udarbejdelse af APV.
Mellem abonnement
Opgavetyper kan fx være:
Ud over APV rådgivning fx hjælp til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, rundering på arbejdspladsen inden
varslet besøg fra Arbejdstilsynet, efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet etc.
Stort abonnement
Opgavetyper indenfor det store abonnement kunne fx være en temadag om et valgt emne.
Transport
Transport dækkes særskilt efter statens takster plus moms.

Tilkøbsopgaver
Tilkøbsopgaver for menighedsråd med abonnement
Har et menighedsråd med abonnement (som del af et provstiabonnement eller selvstændigt) brug for
tilkøb af ydelser, der ikke er dækket af abonnementet, vil der gives en særlig timepris for abonnenter på kr.
970,- pr time inkl. moms.

Der er typisk tale om større, længerevarende opgaver, der vil kræve flere besøg (konfliktrådgivning m.v.).
Se yderligere eksempler på opgavetyper i folderen ”Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken”.
Transport
Transport dækkes særskilt efter statens højeste takster plus moms.

Menighedsråd uden abonnement
Køb af rådgivning for menighedsråd uden abonnement
Kr. 1220,- pr. time inkl. moms uden abonnement.
Transport
Transport dækkes særskilt efter statens højeste takster plus moms.
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