
Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser 
 
Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående 
beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser.  

 
Formålet med fælles principper  
Formålet er, at principperne for takstfastsættelsen på tillægsydelser i kommunerne og regionen bliver 
ensrettet og at der skabes gennemskuelighed i ydelserne for bestiller (myndighed/handlekommunen). Der 
er enighed om, at taksten for tillægsydelsen skal dække de omkostninger, der er forbundet med den 
tillægsydelse, der leveres til den enkelte bruger. Ambitionen er, at aftaler vedrørende tillægsydelser skal 
omhandle indholdet og omfanget af tillægsydelserne, og ikke hvordan tillægsydelserne skal beregnes; 
principperne er således fastlagt på forhånd med nærværende beskrivelse, ligesom der opstilles en model 
for beregning af tillægsydelserne. Hermed sikres en ensartethed og smidighed ved indgåelsen af aftaler om 
tillægsydelser. Det skal understreges, at betalingskommunen skal underrettes hurtigst muligt i forbindelse 
med, at der opnås enighed om at sætte tillægsydelser i værk, såfremt betalingskommunen er forskellig fra 
handlekommunen. 
 
Definition af tillægsydelser 
Tillægsydelser er ekstraordinære ydelser, der ligger udenfor det, der tilbydes indenfor hovedydelser. Der 
kan her være tale om ydelser, der ikke allerede tilbydes i hovedydelser (f.eks. ledsagelse, rådgivning eller 
psykologbistand), eller blot flere enheder af et delelement af en ydelse (f.eks. ekstra pleje eller opsyn). 
 
Takster på tillægsydelser 
Der skal ved takstberegningen for hovedydelser ikke budgetteres med omkostninger forbundet med 
tillægsydelser. Det forudsættes, at indtægter og udgifter forbundet med tillægsydelser balancerer. 
 
I det følgende vil principperne og en model for beregningen af tillægsydelser blive uddybet. 
 
Principperne for beregning af takster på tillægsydelser 
Taksten for en given tillægsydelse skal grundlæggende beregnes som en marginalomkostning, i det de faste 
omkostninger er dækket via taksten på hovedydelsen. Det betyder, at taksten for en given tillægsydelse 
udgør omkostningen for én enhed (time, dag, uge, år, stk., mm) af tillægsydelsen. Beregningen af taksten 
kan foregå på en af følgende to måder: 
 

1. Som en fast pris for et stk. klart defineret tillægsydelse, afregnet efter faktura (fx ekstern konsulent 
bistand, ridetimer, svømmetimer o. lign.), 

 
2. eller som timeafregning (ATA-time) for en leveret tillægsydelse. 

 
I begge tilfælde gælder det, at der er tale om en ydelse leveret til den enkelte bruger. Leverandøren 
udarbejder på denne baggrund en prisberegning, og er i forbindelse med beregningen forpligtet at følge de 
aftalte principper. I det følgende tages der således udgangspunkt i det andet punkt herover, hvor en enhed 
er lig en ansigt til ansigtstime (ATA-time). Med ATA menes der direkte på stedet hos brugeren, hvor 
tillægsydelsen leveres – tid til administration er således ikke medtaget. En ATA-time er 60 minutter. 
 
Fastsættelse af en ATA-timetakst 
Prisfastsættelsen af tillægsydelsen skal være sammensat af medgået tid og omkostninger direkte henført til 
ansættelsesforholdet for det personale, der leverer tillægsydelsen. Prisen skal være aftalt individuelt for 
den enkelte bruger mellem bestiller (handlekommune) og leverandør (kommune eller region).  
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Ved beregning af en tillægsydelse kan der således med fordel benyttes en ATA-timetakst. Taksten for den 
givne tillægsydelse kan beregnes på baggrund af omkostningerne henført til den eller de medarbejder(e), 
der leverer ydelsen. I forlængelse heraf er det vigtigt, at alle relevante følgeomkostninger indregnes, så 
taksten for tillægsydelsen dækker de omkostningerne, som er forbundet med ansættelsesforholdet for de 
medarbejdere, der leverer tillægsydelsen. Således skal medarbejdernes egentlige løn, pension, ATP og 
særlige feriegodtgørelse indgå i beregningen. Endvidere skal ATA-timetaksten korrigeres for fravær i 
forbindelse med ferie, fri- og søgnehelligdage, sygdom, pauser og møder/kurser m.v. 
 
Det vil være meget tungt rent administrativt at beregne en konkret ATA-timetakst for netop den eller de 
givne medarbejder(e), der leverer en konkret tillægsydelse på et givent tidspunkt. I stedet for at tage 
udgangspunkt i den enkelte medarbejder, når taksten skal beregnes, tages der derfor udgangspunkt i den 
personalekategori, som medarbejderen, der leverer tillægsydelsen, tilhører. Der skal derfor som minimum 
udregnes en takst pr. personalekategori. Personalekategorien skal fastsættes ud fra en 
rimelighedsbetragtning. Det er også nødvendigt at tage højde for, at der er forskel i omkostningerne til 
medarbejderen alt efter hvilket tidspunkt på døgnet tillægsydelsen leveres. Således bliver taksten på 
tillægsydelsen højere, hvis tillægsydelsen leveres udenfor normal arbejdstid (hverdage fra klokken 06.00 – 
17.00). 
 
Endvidere er der variable følgeomkostninger som følge af ekstra ansatte f.eks. merforbrug af midler til 
personaleudvikling og personaleforsikringer samt diverse som administration m.m., der skal medregnes i 
forbindelse med takstberegningen. En model for takstberegning kan se ud som følger i næste afsnit.  
 
 
 
Model til beregning af takster på tillægsydelser 
Som nævnt tager indeværende vejledning udgangspunkt i en ATA-timetakst. For at opstille en model for 
beregningen af ATA-timetaksten, er det nødvendigt at opstille de elementer, som beregningsmodellen skal 
indeholde. Af ovenstående kan følgende elementer opstilles: 
 

 personalekategori – typisk sosu-medarbejere eller specialpædagoger 

 lønomkostning i alt – dog ekskl. arbejdstidsbestemte tillæg  

 korrektion for fravær i forbindelse med ferie, sygdom, kurser, møder m.m. 

 døgnkoefficient (korrektionsfaktor) (d) 

 variable følgeomkostninger (vfo) 
 
Ud fra de oplistede elementer kan der således opstilles følgende model: 
 

 
ATA-timetakst = timeomkostning* (1+ d + vfo) 

 

NB: d og vo indgår i formlen som decimaler – derfor plus en. 
 
hvor: 

 timeomkostningen (beregnes altid indenfor hverdage fra klokken 06.00 – 17.00) er afhængig af 
hvilken personalekategori (og heraf følgende lønomkostning), der leverer ydelsen samt en 
korrektion relateret til den tid, der leveres direkte til brugeren, og 

 døgnkoefficienten skal korrigere for, hvorvidt tillægsydelsen leveres indenfor normal arbejdstid 
(hverdag fra klokken 06.00 – 17.00) eller i et andet tidsrum. 
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 Det variable overhead dækker et merforbrug af midler til personaleudvikling og 
personaleforsikringer samt diverse som administration m.m. 

 
For at sikre den største grad af gennemskuelighed af ovenstående model er det af stor betydning, at der er 
enighed om, hvordan timeomkostningen, døgnkoefficient og variable følge omkostninger beregnes. 
 
Der er ikke faste retningslinier vedrørende, hvorvidt timeomkostningen for en personalekategori skal 
beregnes for det enkelte tilbud eller overordnet for leverandøren. For enkelthedens skyld vil der i det 
følgende tages udgangspunkt i, at timeomkostningen beregnes for det enkelte tilbud. Vel vidende at dette 
er et større arbejde, er det alt andet lige mest hensigtsmæssigt, hvis takstberegningen foretages så tæt på 
slutbrugeren som muligt, da taksten skal afspejle de reelle omkostninger bedst muligt. 
 
Der stilles ikke krav om, at den enkelte leverandør samlet tager udgangspunkt i alle leverandørens tilbud, 
eller i de enkelte tilbud. Den enkelte leverandør må selv fastlægge sin praksis. 
 
Beregning af timeomkostningen 
Timeomkostningen er bl.a. afhængig af hvilken personalekategori, der er tale om (og heraf følgende 
lønomkostning). 
 
Leverandøren skal finde den aktuelle årlige gennemsnitlige bruttoløn for en fuldtidsansat medarbejder 
indenfor den enkelte personalekategori ved tilbudet.1 Med bruttoløn menes den gennemsnitlige aktuelle 
løn før skat plus pension, ATP og særlig feriegodtgørelse. Da udgangspunktet er normal arbejdstid 
(hverdage fra klokken 06.00 – 17.00), forudsættes det, at der ikke er indregnet arbejdstidsbestemte tillæg i 
den gennemsnitlige bruttoløn:2 Hvis der gives faste tillæg som kompensation for skæve arbejdstider, skal 
disse ligeledes trækkes ud af bruttolønnen, da døgnkoefficienten kompenserer for skæve arbejdstider. 
 

Et eksempel på beregningen af en gennemsnitlig bruttoløn (dagtimer) ved et tilbud kan se ud som 
følger: 
 
Tilbudet Solgaarden skal beregne den gennemsnitlige bruttoløn for de 7 socialpædagoger, der skal 
levere tillægsydelser i ’07. For enkelthedens skyld antages det, at de 7 kun arbejder på hverdage 
fra klokken 06.00 til 17.00. De 7 får således ikke kompensation for skæve arbejdstider o. lign. 
 
Den samlede bruttoløn til de 7 er i ’07: 2.127.579 kroner 
 
Imidlertid er de tre socialpædagoger ansat på deltid – her 30 timer/uge. 
 
For at finde den gennemsnitlige årlige bruttoløn for de 7 socialpædagoger, er vi nødt til at 
indregne, hvad de tre deltidsansatte løn havde været, hvis de var på fuld tid. Dette kan gøres 
således: 
 
 

*2.127.579 kroner= 2.315.307 kroner 
 
Af ovenstående regnestykke kan udledes, at hvis alle 7 socialpædagoger havde været på fuld tid, 

                                                 
1
 Hvis der eksempelvis er tale om, at det ofte er medarbejdere med høj anciennitet og dermed de løntunge medarbejdere, 

der udfører tillægsydelserne, skal der ikke tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn, men derimod de høje slutlønninger. 
2
 Det vil være muligt med et særudtræk el. lign. fra lønsystemet, der både indeholder koder for personalekategori og 

arbejdssted. 

37 timer * 7 

(3*30)+(4*37) 
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ville deres samlede bruttoløn i ’07 være 2.315.307 kroner. 
 
Den gennemsnitlige årlige bruttoløn findes ved at dividere med 7 = 330.758 kroner 
 

 
Når bruttoårslønnen er fundet, skal der som nævnt korrigeres for fravær i forbindelse med ferie-, fri- og 
søgnehelligdage, sygdom, øvrigt fravær, pauser og møder/kurser. I den forbindelse er der konsensus i 
takstgruppen om, at bruttoårslønnen kan divideres med 1282 timer for at korrigere for disse elementer, 
når ATA-timetaksten beregnes. Vælges denne metode, skal valget altid være begrundet.  
 
En begrundelse er eksempelvis, at der ikke umiddelbart findes beregninger for det nævnte fravær: Det 
overenskomstmæssige fravær ligger som udgangspunkt fast, men sygdom, møder og kurser kan variere 
meget fra tilbud til tilbud og over årene. Den enkelte leverandør kan, frem for at benytte den nævnte 
metode, vælge at foretage en egentlig beregning. Såfremt leverandøren vælger denne fremgangsmåde, 
skal denne dog også begrundes og dokumenteres. 
 

Med udgangspunkt i ovenstående eksempel kan timeomkostningen beregnes således: 
 

Timeomkostning =                                 = 258 kroner 
 

 
Den timeomkostning, som er udregnet i ovenstående eksempel, er altså prisen for en times (60 min.) 
leveret tillægsydelse på stedet hos brugeren (ATA-tid) inden for normal arbejdstid (hverdage fra klokken 
06.00 – 17.00). 
 
Når timeomkostningen er fundet, skal denne som det fremgår af modellen ovenfor ganges med 
døgnkoefficienten plus de variable følgeomkostninger. 
 
Døgnkoefficienten 
I de tilfælde hvor tillægsydelserne leveres indenfor normal arbejdstid, vil døgnkoefficienten kunne sættes 
til nul. Døgnkoefficienten skal altså korrigere for, hvorvidt en tillægsydelse leveres uden for normal 
arbejdstid (hverdag fra klokken 06.00 – 17.00) 
 
I forlængelse af ovenstående kan der så at sige opereres med to scenarier:  
 

 Nemlig et hvor der udarbejdes en generel gennemsnitlig døgnkoefficient, som timetaksten altid 
korrigeres med – også i dagtimerne,  

 eller et scenario hvor der tages udgangspunkt i det tidsrum, hvor en konkret tillægsydelse er 
leveret, og korrigeres med en døgnkoefficient, der relaterer sig til det konkrete tidsrum. 

 
Da taksten for tillægsydelserne bør beregnes så tæt på slutbrugeren som muligt, skal den sidstnævnte 
løsning benyttes. I forlængelse heraf er det besluttet, at den enkelte leverandør selv kan vælge niveauet for 
differentiering, dog skal der som minimum regnes med to koefficienter: En dagskoefficient og en koefficient 
for øvrig tid.3 Den enkelte leverandør skal selv beregne koefficienterne, da disse er afhængige af, hvilke 
personalekategorier der leverer tillægsydelserne. 
 
 

                                                 
3
 I dette tilfælde vil dagskoefficienten alt andet lige, når indeværende vejledning følges, være nul. 

330.758 kroner 

1282 timer 
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Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med døgnkoefficienten: 
 
Det bør fremgå af den konkrete aftale vedrørende en tillægsydelse, at timetaksten er afhængig af, 
hvorvidt tillægsydelsen leveres indenfor normal arbejdstid (hverdag fra klokken 06.00 – 17.00), 
eller om tillægsydelsen også leveres på andre tidspunkter. 
 

 

Hvorfor en døgnkoefficient? 
 
Døgnkoefficienten skal dække de omkostninger det afleder, hvis en tillægsydelse skal leveres uden 
for normal arbejdstid (hverdage fra klokken 06.00 – 17.00). Meromkostningerne vil typisk bestå af: 
 

 kroneomkostninger, i form af et tidsbestemt tillæg til den personalekategori, der leverer 
tillægsydelserne. 

 
Men kan også bestå af tid:  
 

 eksempel hvis der er en reduktion i normtiden for personalekategorien, der leverer 
tillægsydelsen, ved timer, der leveres udenfor normal arbejdstid. 

 
Eller en sammensætning af begge ovenstående punkter. 
 
Døgnkoefficienten tager altså højde for, på hvilket tidspunkt for døgnet tillægsydelsen leveres, og 
om tillægsydelsen leveres på en hverdag eller en søgne-/helligdag m.v. 
 
Vejledningen opstiller ikke en konkret model for, hvorledes døgnkoefficienten skal beregnes, da 
dette eksempelvis vil være afhængigt af den enkelte personalekategoris overenskomst. Det er dog 
meget vigtigt at døgnkoefficienten indregnes, da der er stor forskel på ATA-timetaksten alt efter 
hvilket tidspunktet tillægsydelsen leveres. 
 
I indeværende vejledning er det besluttet, at der som minimum skal benyttes to døgnkoefficienter. 

 
I det tilfælde, hvor leveringen af en tillægsydelse overskrider skellet mellem eksempelvis dag- og aftenvagt, 
bliver det nødvendigt at opdele timerne, således prisen for leveringen af den konkrete tillægsydelse er 
sammensat af en dag- og en aftenstakst.4 
 
Det anbefales, at tillægsydelser afregnes i antal leverede timer pr. uge. 
 
Variable følgeomkostninger 
Som det fremgår herover skal døgnkoefficienten lægges sammen med den procent, der udgør de variable 
følgeomkostninger, vfo (f.eks. merforbrug af midler til personaleudvikling og personaleforsikringer samt 
diverse som administration m.m.), inden det ganges med timeomkostningen. Da dette vil være et stort 
arbejde at fastlægge den præcise procent for de variable følgeomkostninger, og resultatet næppe vil stå 
mål med indsatsen, er det hensigtsmæssigt, at der anslås en bestemt procent, som skal gøre det ud for de 
variable følgeomkostninger. 

                                                 
4
 Forudsat at der er en døgnkoefficient for en aftensvagt (aftenskoefficient). Ellers benyttes døgnkoefficienten for øvrig 

tid. 
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Den aftale procent er 5 pct.: Fordelt med 2 pct. til kompetenceudvikling af personalet, 2 pct. til 
personaleforsikringer samt 1 pct. til diverse. 
 
Afrunding 
Ud fra ovenstående beskrivelse er det således muligt, nu at udregne en ATA-timetakst på tillægsydelser ud 
fra følgende model: 
 

 
ATA-timetakst = timeomkostning* (1+ d + vfo) 

 

 
Det skal anføres, at såfremt der er udlæg afregnet via faktura, forbundet med leveringen af tillægsydelsen, 
skal disse lægges til afregningen af tillægsydelsen. 
 
I og med at indeværende fastsætter principperne og en model for takstberegningen af tillægsydelser, er 
det, der skal fokuseres på i forbindelse med aftaleindgåelse om leveringen af tillægsydelser følgende: 
 

 Antal timer der på ugebasis skal leveres til brugeren ATA.  
 

 Hvad er stillingskategorien for den/de medarbejder(e), der skal levere tillægsydelsen. 
 

 Skal tillægsydelsen også leveres uden for normal arbejdstid, og i givet fald hvornår. 
 
Det forudsættes, at beregningsgrundlaget for en ATA-timetaksten altid er velbegrundet og revider- og 
dokumenterbart. 


