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Emne Tilskud til arbejdsgiver – BPA-området 

Til  

Kopi til  

 

 

 

Den 19. september 2012 

 

I Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig 

Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96 fremgår, at der skal 

udmåles et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejds-

giver.  

 

I KLs notat om Beregning af tilskud til BPA er beskrevet to forskellige 

procedurer for, hvordan tilskud til arbejdsgiveropgaverne kan bereg-

nes. 

 

Model 1. Timeprisberegning af tilskud til arbejdsgiveropgaven 

 

”Kommunen kan beregne tilskuddet til arbejdsgiveropgaven ud fra en 

række variable og på baggrund af kommunes hidtidige udgifter til at 

støtte borgeren med at varetage arbejdsgiveropgaverne. Tilskuddet 

kan i givet fald beregnes som fast kronebeløb pr. hjælpertime, som 

udbetales til arbejdsgiveren.” 

 

KLs procedure til beregning af ovenstående er meget omstændelig, og 

der skal foretages mange skøn i hvert tilfælde i forbindelse med be-

regningen. Det vurderes, at det vil være administrativt tungt og me-

get vanskeligt at skulle lave individuelle beregninger af tilskud til ar-

bejdsgiverbidrag ud fra denne procedure. 

 

I KLs Budgetvejledning 2010, skrivelse 5-9, fremgår følgende angåen-

de DUT-kompensation til udgifter ved overdragelse af arbejdsgiveran-

svaret: 

 

”Når borgeren overdrager arbejdsgiveransvaret til en brugerstyret 

forening eller en privat virksomhed, skal der gives tilskud hertil. For 

borgere med en hjælperordning efter § 95 forudsættes varetagelse af 

det overdragede arbejdsgiveransvar at tage 22,3 timer årligt som 

gennemsnitligt permanent niveau. Tilsvarende forudsættes varetagel-
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se af arbejdsgiveransvaret for borgere med en hjælperordning efter § 

96 at være 46,1 timer årligt som gennemsnitligt permanent niveau.” 

 

Dette er således en gennemsnitlig betragtning til forskel fra den indi-

viduelle udmåling. 

 

I udbetalingen til arbejdsgiverne skal derudover tillægges timer til 

lønadministration. I KLs notat om Beregning af tilskud til BPA fremgår, 

at der skal udmåles 1.643 kr. (2009-priser, svarende til 1.736 kr. 

(2012-priser)) årligt pr. hjælper til lønadministration. 

 

Nedenfor er ovenstående satser omregnet til en samlet gennemsnitlig 

timepris. Dette er gjort på baggrund af data for de aktuelle § 96 ord-

ninger i 2012 i Aarhus Kommune samt økonomiske beregninger i bud-

getudmålingsskemaerne for de aktuelle ordninger. 

 

Total antal BPA-timer i 2012 1.087.366 timer 

Antal helårsordninger 2012 205 stk. 

Gennemsnitligt antal timer pr. uge pr. ordning 102 timer 

      

Arbejdsgiverbidrag     

Timer pr. år gennemsnitligt - varetagelse af arbejdsgiveransvar 46,1 timer 

Lønsats pr. time 50 % AC-løn og 50 % HK-løn inkl. 20 % over-
head 2012 pris-/lønniveau 372 kr. 

Udg. arbejdsgiveransvar i alt pr. år. pr. ordning 17.149 kr. 

      

Lønadministration     

Lønadministration kr. årligt pr. hjælper 1.736 kr. 

Antal fuldtidsstillinger i alt 611 stk. 

Omregnet til antal hjælpere 1 : 1,33 813 stk. 

I alt til lønadministration årligt 1.410.726 kr. 

Udg. til lønadministration pr. år pr. ordning i gennemsnit 6.882   

      

      

Antal timer pr. år (102 pr. uge x 52 uger) 5.304 timer 

      

Timepris til arbejdsgiverbidrag inkl. lønadministration 4,53 kr. 

 

Ovenstående beregning giver en timepris på 4,53 kr. pr. bevilligede 

time i tilskud til varetagelse af arbejdsgiveransvaret. Dette svarer til 

4,58 kr. pr. bevilligede time i 2013 pris-/lønniveau. Ved en 24-timers 

ordning giver det et bidrag på 769 kr. om ugen og 39.975 kr. om året. 
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Model 2. Overheadberegning af tilskud til arbejdsgiveropgaven 

 

”Kommunen kan beregne tilskuddet til arbejdsgiveropgaven som en 

fast overhead-procent af tilskuddet til BPA. Overheadprocenten kan fx 

fastlægges med udgangspunkt i den overheadprocent, som er normen 

for overhead til administration i den fælleskommunale og regionale 

rammeaftale.” 

 

Såfremt der anvendes den administrative overheadprocent, som er 

gældende i region Midtjylland, skal der beregnes 5,4 % af basisbevil-

lingen i tilskud til varetagelse af arbejdsgiveropgaven. Ved en 24-

timers ordning giver det et bidrag på 1.593 kr. om ugen og 82.836 kr. 

om året. Basisbevillingen indbefatter udgifter til løn, diverse tillæg, 

pension, lovpligtige bidrag mv. til bevillige aktive og rådighedstimer 

samt timer til attraktivt arbejdsmiljø. 

 

De 5,4 % til administrativt overhead indeholder udgifter til IT, Øko-

nomi, Løn & Personale samt sektoradministration1. Der kan argumen-

teres for, at procentsatsen, der skal anvendes til beregning af tilskud 

til arbejdsgiveropgaven, skal være lavere, da der ikke skal varetages 

servicerende opgaver angående IT, sektoradministration og til dels 

økonomi. Analysegruppen for det specialiserede socialområde i Region 

Midtjylland har i 2010 foretaget en analyse af det administrative over-

head. For seks udvalgte kommuner fordeler udgifterne i forhold til de 

samlede udgifter sig på de fire grupper som vist nedenfor. Tallene er 

angivet i procent. 

 

 

 

Såfremt andelene af det administrative overhead til IT, sektoradmini-

stration og øvrige udelades bliver procentsatsen til brug ved beregning 

af arbejdsgiverbidrag ændret fra 5,4 % til 2,23 %, hvilket fremgår af 

                                           
1 Sektoradministration omhandler ledelse, servicering og koordinering samt bygnings-

drift. 

Skander

borg Aarhus Silkeborg Struer Viborg Horsens

Gennem

snit for 

de 6 

kommun

er

%

Økonomi 1,0 0,6 1,5 1,4 1,0 1,2 1,1

IT 2,1 0,6 0,7 1,1 1,1 0,7 1,1

Løn & Personale 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,9

Sektoradm. 1,2 2,6 2,3 1,4 1,7 0,4 1,6

Øvrige 0,7 0,2 0,2

5,8 4,5 5,1 4,9 5,0 3,3 4,8
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nedenstående tabel. Ved en 24-timers ordning giver 2,23 % et bidrag 

på 658 kr. om ugen og 34.208 kr. om året. 

 

 

 

Sammenligning af modellerne 

Nedenfor er lavet en sammenligning af den nuværende og de tre nye 

modeller, hvis der tages udgangspunkt i en 24-timers ordning. I time-

antallet for en ordning er der i den nuværende model medtaget aktive 

timer og rådighedstimer, timer til oplæring og attraktiv arbejdsmiljø 

samt i nogle udmålinger ligeledes timer til weekend og ferie. 

 

I den nye time-model foreslås, at der kun beregnes arbejdsgiverbi-

drag af aktive timer og rådighedstimer samt timer til attraktivt ar-

bejdsmiljø, hvilket svarer til de timer, som de private virksomheder 

får udbetalt i forbindelse med de månedlige forudbetalte beløb. 

 

 

 

I ovenstående tabel fremgår yderst til højre den samlede udgift til 

arbejdsgiverbidrag for henholdsvis den nuværende og de tre foreslåe-

de modeller i 2012-pl. Alt efter hvilken model der vælges kan der op-

nås en besparelse på 2,25 – 3,77 mio. kr.  

 

Gennem

snit for 

de 6 

kommun

er

Procent af 

adm. 

overhead-

procent

Procentsats til 

brug ved 

beregning af 

arbejdsgiverbid

rag

%

Økonomi 1,1 0,23 1,27

IT 1,1 0,22 0,0

Løn & Personale 0,9 0,18 0,96

Sektoradm. 1,6 0,34 0,0

Øvrige 0,2 0,03 0,0

4,8 1,00 2,23

Model Antal 

timer pr. 

uge (24-

timers 

ordning)

Timepris Pris pr. 

uge - 

kr.

Total pris 

pr. år - kr.

Samlet 

udgift årlig 

med 

nuværende 

delegerede 

ordninger - 

kr.

Nuværende model 171,5 17 2.916 151.606 4.833.566

Model 1 Timeprisberegning med 

udgangspunkt i timeantal ved DUT-

kompensation

169,7 4,53 769 39.975 1.261.219

Model 2A Overhead på 5,4 %
169,7 1.593 82.836 2.580.823

Model 2B Andel af overheadprocent 

2,23 %

169,7 658 34.208 1.065.784
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Evaluering fra revisions- og rådgivningsfirma Deloitte – sammenlig-

ning med andre kommuner 

 

Fra 1. januar 2009 blev reglerne for hjælperordningen ændret med 

indførelse af Borgerstyret Personlig Assistance. Der blev i den forbin-

delse igangsat en evaluering af, om formålene med lovændringen blev 

opfyldt.  

 

Deloitte har udarbejdet evalueringen, som blev offentliggjort april-maj 

2012. 

 

Evalueringen fra Deloitte viser 

 at der er stor variation kommunerne imellem i administrationstak-

stens størrelse, og  

 at der anvendes mange forskellige beregningsmodeller  

 

Ved fast betaling pr. time varierer taksten fra 3,79 kr. pr. time til 

17,00 kr. pr. time. 41 % af de adspurgte kommuner har en takst på 

5,00 kr. eller derunder. Af de kommuner, som har indgået i undersø-

gelsen, er det således Aarhus Kommune, som på nuværende tidspunkt 

har den højeste takst/timepris med 17 kr. pr. time. Ved procentsats af 

bevilling er spændet mellem 4 og 7 procent for de adspurgte kommu-

ner. 

 


