
 

Eksempler på støtteydelser 

Eksempel på informationer om støtteydelser og relaterede omkostninger, der almindeligvis vil indgå i 

udmålingen til en BPA-ordning. 

 

• Antal timer / perioder for bevilgede hjælpertimer. 

• Satser for timeløn hjælpere (grundløn). 

• Satser og vilkår ved anciennitetstillæg. 

• Satser og vilkår ved kvalifikationstillæg. 

• Satser for aften-/nattillæg med specificerede perioder for tillæg. 

• Satser for lørdags- og S/H-tillæg med specificerede perioder for tillæg. 

 

• Antal timer / perioder for evt. bevilgede rådighedstimer. 

• Satser for rådighedsløn og evt. tilhørende tillæg. 

 

• Antal timer / perioder for bevilgede oplæringstimer og/eller kurser mv. 

• Evt. særlige satser og vilkår ved deltagelse i uddannelsesrelaterede aktiviteter – oplæring, kurser 

mv. 

 

• Antal timer / perioder for bevilgede personalemøder, arbejdsmiljømøder mv. 

• Evt. særlige vilkår for afholdelse af personalemøder - (fx antal timer, evt. begrænsninger i forhold 

til afholdelsestidspunkter mv. for minimering af omkostningen til løntillæg). 

 

• Evt. særlige vilkår og betingelser vedrørende vikardækning – herunder evt. bevilget antal vagter, 

særlige tillæg e.l. (Dette vil ofte kun indgå i en særskilt bevilling, eller der er aftalt et særligt eller 

ekstra administrationsbedrag med arbejdsgiver for ekstraordinære tiltag til sikring af 

vikardækning). 

 

• Procentsats og vilkår for pension (indtrædelsesregler samt hvilke løntimer og tillæg der skal 

tillægges pensionsprocent). 

 

• Kommunens estimat for omkostninger til ferieindbetalinger. 

 

• Kommunens estimat vedrørende øvrige lønomkostninger (Forsikring, ATP, Barselsfond mv.). NT 

Falke opkræver pt. kr. 5,12 pr. løntimer til dækning af øvrige lønomkostninger. 

 

• Fyldestgørende beskrivelse eller anden klar specificering af hvilke omkostninger der opgøres og 

afregnes som ”faste omkostninger”, og dermed skal indgå i aconto opkrævning, samt hvilke 

omkostninger der skal opgøres som ”variable omkostninger”, og derfor opkræves løbende. 

 

Bemærk at NT Falke kan tilbyde, at alle omkostninger kan opkræves løbende efter nærmere 

aftale. Se bilag 4.  

 



 

• Sats for administrationsbidrag til privat leverandør (NT Falke) for varetagelse af 

arbejdsgiverforpligtelser og lønadministration. Normalt angivet som et kronetillæg* pr. aflønnet 

time. 

 

*Tillægget varierer meget afhængig af bevillingsrammen og aftalte vilkår for ydelser mv. 

Flere kommuner opdeler tillægget i et tillæg for varetagelse af arbejdsgiverforpligtelser og et 

tillæg for varetagelse af lønadministrationen, hvilket i givet fald afspejles i budgettet. 

 

Tillægget varierer svarende til mellem 5 og 12 procent af den gennemsnitlige omkostning pr time 

udregnet efter det samlede budget for bevillingen afhængig af ordningens omfang og 

kompleksitet.  

 

• Betingelser og vilkår i forbindelse med tilvejebringelse af arbejdsmiljø-udstyr (fx hjælpemidler i 

hjemmet). Herunder evt. bevillingsramme og vejledning for anskaffelse, samt bevillingens vilkår 

vedrørende omkostningsdækning. 

 

• Specificering af betingelser og vilkår ved dækning af andre omkostninger - eksempelvis fortæring 

ved personalemøder eller andre udgifter forbundet med hjælpere i hjemmet (Dette vil normalt 

blive afregnet direkte mellem borgeren og kommunen efter regning) 

 


