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Aarhus Kommune anmodede den 31. oktober 2016 Statsforvaltningen om 
genoptagelse af sagen vedr. Aarhus Kommunes praksis for udmåling af 
tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA). Aarhus Kommune frem-
satte anmodning om genoptagelse med den begrundelse, at Statsforvaltnin-
gen ved behandlingen af sagen fejlagtigt lagde til grund, at Aarhus Kommu-
ne foretog overenskomstshopping. Anmodningen var endvidere begrundet 
med, at det ikke fremgik af Statsforvaltningens udtalelse, om der i forbindel-
se med vurderingen var taget højde for formålet med reglerne og reglernes 
konkrete udformning. Aarhus Kommune gjorde i den sammenhæng særligt 
gældende, at der ikke for kommunen foreligger oplysninger eller indikationer 
på, at de tilskud, der udmåles i henhold til kommunens praksis, er eller har 
været utilstrækkelige til at sikre, at borgerne med BPA rent faktisk har kun-
net rekruttere og fastholde de nødvendige hjælpere til det bevilgede timetal. 
 
Statsforvaltningen har den 13. februar 2017 givet afslag på anmodningen 
om genoptagelse og anmodet Aarhus Kommune om at tilkendegive, hvad 
Statsforvaltningens udtalelse af 30. august 2016 giver kommunen anledning 
til. Statsforvaltningen angiver desværre heller ikke i denne henvendelse 
anden begrundelse for deres ændrede retsopfattelse end sammenlægnin-
gen af Statsforvaltningerne.  
 
Aarhus Kommune skal hermed orientere Statsforvaltningen om, at Aarhus 
Kommune vil ændre sin praksis for udmåling af støtte til BPA således, at der 
ved udmåling af støtte omfattet af udmålingsbekendtgørelsens § 5, stk. 2 vil 
blive anvendt samme udgangspunkt – nemlig overenskomsten for kommu-
nalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale. Der vil således fremad-
rettet blive udmålt tillæg, som sidestiller BPA hjælperne og det kommunalt 
ansatte personale i forhold til: 
 

� tidsbestemte tillæg, 
� stedbestemte tillæg, 
� funktions- og kvalifikationstillæg m.v., 
� arbejdsmarkedspension og 
� anciennitet. 

 
Det betyder, at Aarhus Kommunes beregning af løn og tillæg til BPA hjælpe-
re fremadrettet vil følge Socialministeriets vejledning om BPA samt KL’s 
notat om beregning af tilskud til BPA.  
 
Aarhus Kommune vil gennemføre ændringerne af administrationsgrundlaget 
med virkning fra den 30. august 2016, hvor kommunen modtog udtalelsen, 
hvor Statsforvaltningen ændrer retsopfattelse og udtaler kritik af kommunens 
praksis. Indtil dette tidspunkt har Aarhus Kommune således indrettet sin 
praksis efter en tidligere udtalelse fra Statsforvaltningen fra 2011, hvor Stats-
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forvaltningen ikke fandt anledning til at udtale kritik af kommunens praksis. 
Kommunen har således forud for den 30. august 2016 ikke haft anledning til 
at antage, at den anvendte praksis ikke var lovmedholdelig.  
 
Aarhus Kommune vil som en konsekvens af ovenstående snarest muligt 
genvurdere samtlige BPA ordninger og træffe afgørelser efter det nye admi-
nistrationsgrundlag.  
 
Det er væsentligt for Aarhus Kommune at understrege, at der er tale om 
meget komplicerede regler, som fortsat administreres vidt forskelligt rundt 
om i landets kommuner. Aarhus Kommune vil derfor af hensyn til både BPA 
modtagerne og deres ansatte hjælpere fortsætte arbejdet med at få indført 
landsdækkende takster på området. Aarhus Kommune er således fortsat 
kun interesseret i at følge reglerne på området og samtidig sikre gode hold-
bare løsninger for både BPA modtagerne og deres hjælpere.  
 
Såfremt Statsforvaltningen ønsker ovenstående yderligere uddybet, eller det 
har givet anledning til nye spørgsmål, indgår Aarhus Kommune selvfølgelig 
gerne i en dialog med Statsforvaltningen herom.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Borgmester Jacob Bundsgaard       Rådmand Thomas Medom
    
 
 


