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Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – fremtidigt ser-

viceniveau og administration af ordningen 

 

1. Resume  

Byrådet har besluttet, at BPA-områdets budget flyttes fra kommunens 

ikke-styrbare område til Socialforvaltningens (Voksenhandicaps) styr-

bare område. Dette indebærer, at der fastsættes et nyt serviceniveau 

på området. Serviceniveauet overholder naturligvis gældende lovgiv-

ning. 

 

Budgettet flyttes i forbindelse med vedtagelse af budgettet fra 2013 

og frem. Borgmesterens Afdeling har i samarbejde med Magistratsaf-

delingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejdet vedlagte ana- 

./. lyse af BPA-området (bilag 1). Analysen og forudsætningerne for at 

gøre området styrbart er tidligere drøftet på rådmandsmødet den 15. 

august 2012. 

 

Analysen viser, at der må forventes en fortsat udgiftsstigning til BPA-

ordninger i de kommende år, da efterspørgslen fortsat vurderes at 

ville overstige den generelle befolkningsudvikling i kommunen. Kon-

kret forventes på nuværende tidspunkt ved uændret serviceniveau et 

merforbrug i 2013 på ca. 12,2 mio. kr. på grund af den forventede 

tilgang til området. 

 

Det er derfor nødvendigt, at der gennemføres en justering af service-

niveauet på BPA-området. En justering af serviceniveauet skal med-

virke til at sikre, at udgiften til BPA-ordninger kan holdes inden for 

den udmeldte økonomiske ramme inklusiv årlig demografiregulering 

(budgetmodel). Det skal understreges, at borgerne naturligvis skal 

tilbydes den rette ydelse både med hensyn til indhold og omfang. 

 

Der lægges med indstillingen op til en gennemgang og justering af 

BPA-området. Dette indebærer, at indsatsen i alle nye sager vurderes 

ud fra serviceniveauet i denne indstilling og at der som en del af den 
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løbende opfølgning ved tilsynet med de eksisterende ordninger sker 

en revurdering af de konkrete sager således, at hjælpen afspejler de 

konkrete behov. Samtidig skal anvendelsen af velfærdsteknologi un-

derstøttes og udvikles i dialog med brugerne af BPA-ordningen. Det 

overordnede mål er, at der på voksenhandicapområdet ydes den bedst 

mulige hjælp til den samlede målgruppe inden for den afsatte økono-

miske ramme til voksne med handicap, hvad enten brugerne bor på et 

botilbud, får bostøtte, har BPA-ordning eller anden støtte. 

 

2. Beslutningspunkter 

 

1) At der gennemføres en justering af serviceniveauet på og ad-

ministration af BPA-området vedrørende følgende ydelser:  

 Udmåling af timer til pleje og praktisk bistand 

 Natdækning 

 Anvendelse af indkøbsaftaler og udbringning af mad 

 Bidrag til den attraktive arbejdsplads, vikardækning og fe-

rieafholdelse 

 

2) At der foretages en tættere opfølgning og vurdering af service-

niveauet i alle BPA-sager. Til dette formål omprioriteres 1 mio. 

kr. fra drift (konto 5) til administration (konto 6). Ompriorite-

ringen skal finansiere to stillinger, dels til implementering af ny 

økonomisk styringsmodel, dels til styrkelse af sagsbehandlin-

gen i opfølgning og implementering af nyt serviceniveau. Sags-

behandlerstillingen foreslås tidsbegrænset til ét år. 

 

3. Baggrund  

 

Lovgrundlag 

Aarhus Kommune skal ifølge § 96 i Serviceloven tilbyde Borgerstyret 

Personlig Assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgif-

ter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til 

personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, der har 

et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig 

støtte. En BPA-ordning gør det muligt for den enkelte borger, på trods 

af fysiske handicap, at bidrage til og deltage i samfundslivet, uddan-

nelse, job og kulturelle aktiviteter. 

 

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren 

er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Borgeren kan 

indgå aftale om varetagelse af ansvaret som arbejdsgiver med en 

nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er 

arbejdsgiver for hjælperne. 
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Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er en konkret, 

individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Denne vurdering 

tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med 

henblik på at kunne leve et almindeligt liv, både i og uden for hjem-

met. Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af 

personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Vurderingen skal ses i sam-

menhæng med formålet med BPA efter § 96 om at skabe en fleksibel 

og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens mulighed for at 

leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt.  

 

Det er muligt at kombinere BPA-ordningen med hjemmehjælp (jævn-

før kapitel 16 § 83 i serviceloven) leveret af kommunen, hvis borgeren 

ønsker dette. Den udmålte hjælp kan altså enten gives som § 96 eller 

som en kombination af § 96 og § 83 (hjemmehjælp fra kommunen).  

 

Kommunen skal i udmålingen af BPA tage højde for, hvis  en del af 

hjælpen kan gives  som hjemmehjælp. Det skal bemærkes, at det i 

Ankestyrelsens afgørelse nr. C-36-02, fremgår, at en ansøger med 

hjælperordning - i lighed med det serviceniveau, der gælder for kom-

munens øvrige modtagere af servicelovens § 83 - kan henvises til le-

vering af mad fra den kommunale madserviceordning. 

 

Det skal understreges, at det fremtidige serviceniveau og administra-

tion naturligvis sker inden for de lovgivningsmæssige rammer. Dette 

indebærer også, at eventuelle justeringer i de enkelte sager kan ind-

klages til ankeinstansen på området. 

 

Finansieringsmodel 

I analysen af BPA-ordningen fra Borgmesterens Afdeling (udarbejdet i 

samarbejde med MSO og MSB, bilag 1) forventes også i de kommende 

år en betydelig tilgang af brugere til BPA-ordningen. Der er således en 

økonomisk udfordring for Socialforvaltningen, når budgettet gøres 

styrbart.  

 

Nedenstående tabel viser det fremtidige udgiftspres på BPA-området 

ved en økonomisk fremskrivning af antallet af bevilligede timer i ord-

ningen ved uændret serviceniveau. En mindre del af dette udgiftspres 

vil blive håndteret af Socialforvaltningens demografiske budgetmodel.  

 

Nedenstående vurdering er hentet fra BPA-analysen (side 8): 

  

http://ast.kommuneinformation.dk/PrincipAfgoerelser/Gamle/Aktive/C/2002/C-036-02.aspx?sw=C-36-02


 

4 

 

 

Modelberegning af merudgifter 2016, hvis udviklingen i antal visiterede timer 

fortsætter – uændrede timepriser (tabel 3 i vedlagte analyse). 

 

1.000 kr. - 2012 pris-/lønniveau   

Timer 2011 770.398 

Årlig vækst 5,6 % 

Vækst i 2016 240.113 

Merudgift 2016 49.632.139 

 

Hvis antallet af visiterede timer fortsat vokser - og der ikke kan findes fortsatte 

besparelser på timeprisen – så må det forventes, at der vil skulle tilføres ca. 50 

mio. kr. ekstra til området frem mod 2016. 

 

En så voldsom udgiftsvækst vil udgøre en betydelig belastning for kommunens 

samlede økonomi. Det er derfor væsentligt, at det vurderes, om der kan tages 

nye styringsværktøjer i anvendelse på området således som Byrådet beslutte-

de at undersøge i forbindelse med Budget 2012. 

 

 

Når budgettet er gjort styrbart, har Socialforvaltningen (Voksenhandi-

cap) til opgave at overholde budgettet på området. Dette kan ske ved 

at tilpasse serviceniveauet til den økonomi, som er afsat til indsatsen 

(grundbudget + fast demografiregulering). 

 

BPA-budgettet for 2013 er på 144,5 mio.kr (2013 pl.) I tabellen ne-

denfor fremgår til sammenligning det aktuelle forventede regnskab for 

2013 med den nuværende kendte aktivitet samt en forventning om en 

fortsat tilgang til området. Socialforvaltningen vurderer, jævnfør ta-

bellen, at der i 2013 bliver behov for at reducere de forventede udgif-

ter med ca. 13,2 mio. kr. Der er i opbremsningsbehovet indregnet 

administrative udgifter på 1 mio. kr. til styrket sagsbehandling og sty-

ring på området. 
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Tabel 1. Forventet regnskab for 2013 på BPA-området. 

 

BPA Budget og forventet forbrug 

(mio. kr., 2013-pl) 

Budgetudgangspunkt 146,9 

Forudsat reduktion ved anvendel-

se af velfærdsteknologi (*) 

 

-2,4 

Budget 2013 144,5 

Forventet regnskab 2012 frem-

skrevet 

 

 

148,8 

Nettotilgang svarende til tidligere 

år (5,2 %) 

7,9 

Forventede udgifter i alt 156,7 

Forventet merforbrug 12,2 

Forslag om styrkelse af admini-

strative funktioner 

1,0 

Samlet opbremsningsbehov 13,2 

* Den forudsatte effektivisering som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologi er indtil 

videre kun indregnet på budgetsiden i 2013. Dette tiltag vil således kunne bidrage til at fi-

nansiere en del af det samlede opbremsningsbehov, hvis den forventede effekt realiseres 
allerede i 2013. 

 

Det skal i forlængelse af tabellen bemærkes, at det forventede prove-

nu som følge af reduktionen af arbejdsgiverbidraget i delegerede ord- 

./. ninger på 3,6 mio. kr. (se vedlagte bilag 3 om rådmandsindstilling 

godkendt 26. september 2012) vil kunne reducere det samlede op-

bremsningsbehov til 9,6 mio. kr. Som følge af varslede retslige skridt 

m.v. fra de berørte firmaer, er der dog ikke på nuværende tidspunkt 

fuld vished for realiseringen af denne besparelse i 2013.   

 

4. Den forventede effekt 

Den foreslåede justering af serviceniveauet vil ikke i nævneværdig 

grad berøre borgere med behov for respirationshjælp eller lægelig 

begrundet behov for døgnovervågning. Det visiterede ugentlige time-

tal for denne målgruppe (168 timer = døgndækning) vil forblive uæn-

dret. Ændringen af serviceniveauet vil bestå i, at der ikke længere 

udmåles konkret hjælp til madlavning og indkøb. Borgerne vil - i lig-

hed med det serviceniveau, der gælder for modtagere af servicelovens 

§83 støtte - blive henvist til levering af mad fra den kommunale mad-

serviceordning. 

 

For øvrige borgere med behov for døgnovervågning vil der blive gen-

nemført en konkret og individuel vurdering af hjælpebehovet. 
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Det skal tilføjes, at en tæt opfølgning på eksisterede bevillinger og 

justering af timetal og ydelsessammensætning kan resultere i, at en-

kelte ordninger med fuld døgnhjælp enten ændres til et lavere timetal 

eller erstattes med andre former for hjælp og støtte. En eventuel æn-

dring kan for eksempel bero på ændring i borgerens behov eller bor-

gerens forudsætning for at modtage BPA-ordning. En erstatning med 

andre ydelser kan betyde øgede udgifter til andre former for hjælp, 

eksempelvis hjælpemidler, hjemmehjælp og eventuelt botilbud. Udgif-

terne hertil skal dog afholdes inden for den samlede økonomiske 

ramme. 

 

Borgere med udmålt BPA hjælp fra 20 timer og op til 150 timer pr. 

uge vil blive berørt af den foreslåede justering af serviceniveauet, da 

de fremover vil få udmålt hjælpen efter samme grundlæggende prin-

cipper, som danner udgangspunkt for udmåling af hjælp til borgere, 

der modtager hjælp fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 

Det kan i enkelte situationer  være nødvendigt at udmåle yderligere 

timer for at sikre den nødvendige rummelighed i BPA-ordningen. By-

rådet har i kvalitetsstandarderne for hjemmehjælpsområdet besluttet, 

at der ikke kan ydes hjælp til madlavning og indkøb. Herudover har 

Byrådet besluttet, at der skal foretages en konkret udmåling af den 

tid, der skal bevilliges for, at borgeren kan modtage den nødvendige 

personlige pleje og praktisk hjælp. 

 

De foreslåede justeringer af serviceniveauet på BPA-området kræver, 

at de tidligere trufne afgørelser i de enkelte BPA-ordninger revurderes, 

og at nye afgørelser træffes. Indtil der er truffet ny afgørelse i de en-

kelte sager, vil kommunen være forpligtet til at yde den hjælp, der i 

henhold til den gældende afgørelse er tildelt den enkelte borger. Der 

er opmærksomhed på, at det ikke er tilstrækkeligt blot at henvise til 

udmåling efter nyt serviceniveau, idet enhver afgørelse skal træffes på 

baggrund af en individuel og konkret vurdering med udgangspunkt i 

borgerens behov. 

 

5. De planlagte ydelser 

Indstillingen indebærer ændringer i ydelserne i form af henholdsvis en 

justering af serviceniveauet og udvikling af nye løsninger ved hjælp af 

øget brug af velfærdsteknologi og nytænkning af kombinationstilbud 

af BPA og andre løsninger. Forudsat beslutning herom vil justeringen 

af serviceniveau blive indført med virkning fra beslutningsdato i alle 

nye sager og i forbindelse med den løbende opfølgning og revurdering 

af igangværende sager. Voksenhandicaps myndighedsafdeling tilrette-

lægger arbejdet, og afdelingen forventer at have gennemført opfølg-

ning i alle sager sommeren 2013. Der er således i BPA vejledningen 

anført (pkt.57), at kommunen mindst en gang årligt bør føre tilsyn 

med de eksisterende ordninger. 
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Ved bevilling af ydelser og udmåling af BPA-timer skal der fremover 

være et stærkt fokus på anvendelsen af hjælpemidler og velfærdstek-

nologi, og dette vil ske i en tæt dialog med brugerne. Herudover for-

ventes det, at der i samarbejde med brugerne kan udvikles nye kom-

binationer af ydelser på tværs af BPA og andre tilbud til glæde for de 

enkelte brugere. 

 

Endvidere vil der som hidtil ligeledes være fokus på målgruppeafkla-

ring. Der indføres opstramning af mulighederne for bevilling af profes-

sionel vikar ved sygdom blandt faste hjælpere, samt opstramning af 

mulighederne for ekstra hjælp under ferie op til 14 dage og seks 

weekender á to døgn pr. kalenderår. Målgruppeafklaringen samt de 

foreslåede justeringer er beskrevet mere udførligt i vedlagte forslag til  

./. instruktion på BPA- området (bilag 2). 

 

I det følgende gennemgås de konkrete justeringer af serviceniveauet, 

som nævnes i analysen fra Borgmesterens Afdeling. 

 

Fokus på ydelsernes omfang og indhold  

Voksenhandicaps myndighedsområde skal sikre en individuel og hel-

hedsorienteret vurdering af borgerens behov for BPA-ordning. BPA-

ordningen skal understøtte borgeren i at leve en selvstændig tilværel-

se. Den enkelte borgers behov for pleje og praktisk hjælp kan ændre 

sig over tid. Enkelte af borgerne kan således på grund af betydelig 

ændring af deres fysiske eller psykiske funktionsevne få svært ved 

forsat at opfylde betingelserne for en BPA-ordning. Her skal det næv-

nes, at et ophør af en BPA-ordning vil medføre afledte udgifter til an-

dre kommunale tilbud, herunder plejebolig, hjemmehjælp mv. Aftalen 

i budget 2013-16 tager højde for dette. 

 

Udmåling af timer inden for BPA-ordningen ud fra faste ser-

viceniveauer 

I forhold til personlig pleje og praktisk hjælp foretages udmålingen af 

visitator fra MSO. Herved opnås en kvalificeret vurdering af behovet 

for hjælp og tiden, det kræver at udføre denne del af hjælpernes op-

gaver.  

 

Der udmåles ikke ydelser/timer til hjælpere i BPA ordningen, såfremt 

borgeren kan være selvhjulpen ved brug af hjælpemiddel og/eller vel-

færdsteknologi. 

 

Det er borgerens egen opgave som arbejdsgiver/arbejdsleder at styre 

og tilrettelægge ordningen. Dette kan dog være særlig vanskeligt, når 

behovet for hjælp fordeler sig i forskelligt omfang på forskellige tider i 

døgnet. Der skal i tilrettelæggelsen af de enkelte ordninger dog fortsat 



 

8 

 

være fokus på formålet med BPA-ordningen, som er at skabe fleksible 

og helhedsorienterede ordninger med borgerens selvbestemmelse i 

centrum. 

 

Serviceniveauet for den konkrete udmåling foreslås justeret på føl-

gende områder: 

 

Natdækning leveret fra hjemmeplejen  

Det er muligt at kombinere BPA-ordningen med hjemmepleje fra MSO 

eller fra Fritvalgsordningen. Dette kræver naturligvis borgerens ac-

cept, og det kan jf. afgørelser i Ankestyrelsen ikke være et direkte 

krav fra kommunens side. Det kan især være en fordel for borgere 

med mindre omfattende hjælp at kombinere BPA med hjemmehjælp.  

 

Anvendelse af indkøbsaftaler og udbringning af mad  

Der kan ikke ydes ledsagelse til indkøb af dagligvarer. I stedet må der 

henvises til andre indkøbsordninger (indkøb og levering via internet-

tet). Der udmåles i lighed med ældreområdet ikke hjælp til madlav-

ning, men alene hjælp til nødvendig anretning samt eventuel hjælp til 

spisning og oprydning. Borgeren kan eventuelt vælge at søge den 

kommunale madservice om levering af mad. 

 

Reduktion af det kommunale bidrag til den attraktive arbejds-

plads inden for BPA-området  

Serviceniveauet ændres til udmåling pr. fuldtidsstilling og ikke pr. fast 

ansat hjælper. Forbruget følges, og det vurderes nærmere i 2013, om 

der kan reduceres timer uden at forringe arbejdsmiljøforholdene. 

 

 

6. Organisering af indsatsen 

Voksenhandicap har etableret et BPA-team. Teamet består af social-

rådgivere, ergoterapeut og administrativt personale og understøttes af 

to visitatorer fra Sundhed og Omsorg. Den tværfaglige sammensæt-

ning skal styrke fagligheden og sikre en kvalificeret service. BPA-

teamet refererer til chefen for myndighedsområdet. 

 

BPA-teamets opgave bliver at vurdere alle nye ansøgninger om BPA-

ordning med udgangspunkt i det kommunale administrationsgrundlag 

samt foretage opfølgning på alle 210 eksisterende BPA-ordninger. 

 

Denne indstilling samt bilag sendes til høring i Handicaprådet, Det 

Sociale Forbrugerråd og Brugerklubben. Høringsfristen er fastsat til 7. 

december 2012. Herudover orienteres alle BPA-brugere også om ind-

holdet i indstillingen ved et åbent dialogmøde 26. november 2012. 

Ændringerne træder i kraft når Rådmanden har tiltrådt beslutningen, 
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hvorefter udmøntningen vil ske i takt med gennemgangen af de enkel-

te sager. 

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

Nedenfor er vist budgettet for BPA-området i perioden 2013 - 2016. 

 

Budget til BPA ordningen.  

(1.000 kr., 2013-pl) 2013 2014 2015 2016 

Grundbudget overført  146.936 146.936 146.936 146.936 

Demografiregulering  0 1.353 2.494 3.635 

Forudsat udgiftsreduktion (øget 

anvendelse af velfærdsteknologi) -2.375 -5.750 -5.500 -5.500 

Budget i alt 144.561 142.539 143.930 145.071 

 

 

BPA-budgettet vil i de kommende år, efter aftale med Borgmesterens 

Afdeling, blive reguleret i følgende tilfælde: 

 

 I det omfang fremtidige ankesager vedrørende hjemkommunere-

fusion for den eksisterende gruppe af BPA-brugere tabes af Aarhus 

Kommune, reguleres socialområdets fremtidige budget herefter. 

 

 Områdets styrbarhed genvurderes, hvis Den sociale Ankestyrelse i 

fremtidige principafgørelser vedrørende administrationen af BPA-

området træffer afgørelser, som underkender de anviste styrings-

muligheder jf. analysens afsnit 3. 
 

 Såfremt en verserende sag om aflønning af handicaphjælpere - 

hvor der muligvis er en retssag eller et lovindgreb på vej - medfø-

rer merudgifter for Aarhus Kommune, reguleres det styrbare bud-

get for BPA i overensstemmelse med den merudgift, en sådan æn-

dring vil give anledning til.  

 

MSB, MSO og Borgmesterens Afdeling har aftalt nedenstående for ek-

sisterende BPA-brugere, som udskrives af ordningen i de kommende 

år. 

 

 MSB finansierer udgifterne, hvis borgeren får et andet tilbud i Vok-

senhandicap. 

 MSB, MSO og kommunekassen deler udgiften, hvis borgeren får et 

tilbud i MSO. 

 Udgifterne opgøres med udgangen af 2013 og 2014. 

 Niveauet for betaling til MSO i 2014 (omregnet til helårsvirkning) 

overføres permanent til MSO fra 2015 og frem. 
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 Fra 1. januar 2015 visiterer MSB og MSO (fortsat) nye og eksiste-

rende BPA-brugere på fælles visitationskonferencer og udgifterne 

afholdes af den afdeling, hvor borgeren modtager et tilbud. 

 

 

 

Steinar Eggen Kristensen 

Socialchef 

Bilag:  

1. Analyse af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt Kon-

takt- og ledsagerordning for døvblinde. Borgmesterens Afdeling 

2012 

2. Forslag til instruktion på BPA-området. 

3. Rådmandsindstilling om ”tilskud til arbejdsgiverbidrag på BPA-

området” godkendt på Rådmandsmødet 26. september 2012 

 

Tidligere beslutninger 

1. Rådmandsmøde den 15. august, punkt 3: Vilkår for at gøre 

BPA-området styrbart. Indstillingen beskriver en række forud-

sætninger herfor. Indstillingens indhold blev tiltrådt. 
2. Rådmandsmøde den 26. september 2012 punkt 4: Tilskud til 

arbejdsgiver på BPA-området. Indstillingen omfatter forslag om 

at reducere arbejdsgiverbidraget i delegerede ordninger, såle-

des at bidraget pr. bevilget time ændres fra 17,00 til 4,53 kr. 

pr. time. Ændringen medfører et serviceniveau, der kan side-

stilles med andre kommuners niveau, og som svarer til anbefa-

lingen fra Socialministeriet og KL. Indstillingens indhold blev 

tiltrådt. 
 


