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ANALYSE AF BPA-ORDNINGEN I AARHUS KOMMUNE 

1. Resumé 

På baggrund af budgetforliget for 2017-2020 er der gennemført en analyse 

af BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i Aarhus Kommune. 

Analysen består dels af en sammenligning med Københavns Kommune og 

Aalborg Kommune og dels af en oversigt over de handlemuligheder, der kan 

identificeres med henblik på at modvirke, at ordningen udvikler sig fordy-

rende over de kommende år. 

Analysen viser, at Aarhus Kommune i sammenligning med Københavns 

Kommune har betydeligt flere BPA-ordninger både absolut og relativt set, 

mens Aalborg Kommune er på niveau med Aarhus, når der ses på BPA-om-

rådet bredt. Forskellen i omfanget af BPA-ordningen mellem Aarhus og Kø-

benhavn kan forklares med dels en række strukturelle forklaringer såsom hi-

storik og boligudbud, der har betydning for målgruppens størrelse, samt for-

skelle i den kommunale styring på området, herunder forskelle i visitations-

praksis. 

Blandt de væsentligste identificerede handlemuligheder kan nævnes indfør-

sel af skærpet visitation i forhold til krav om arbejdslederfunktionen, skærpet 

visitation i forhold til natdækning, afdækning af organisatorisk snitflade om-

kring §§ 95 og 96 samt gennemførsel af uddybende analyse af visitations-

praksis på BPA-området. 

2. Baggrund 

Baggrunden for denne analyse er, at forligspartierne i forbindelse med bud-

getforliget for 2017-2020 besluttede, at der skal ses nærmere på BPA-områ-

det i Aarhus Kommune, herunder aktivitets- og udgiftsniveauet sammenlig-

net med andre kommuner. 

Af Forlig om budgettet for 2017-2020 fremgår det: 

”Analysen af voksenhandicapområdets økonomi viser, at der i Aarhus er 

særligt høje udgifter (pr. borger) på BPA-området. Dette skyldes blandt an-

det, at Aarhus sammenlignet med andre kommuner visiterer flere til BPA-

ordningen frem for til andre og mindre udgiftskrævende ydelser. Forligsparti-

erne er derfor enige om, at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffek-

tive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de 

kommende år”. 

Forligsteksten henviser til analysen af voksenhandicapområdets økonomi fra 

2016, hvoraf det fremgår, at de samlede udgifter til BPA-området i Aarhus 

Kommune er meget høje i forhold til de øvrige 6-byer. Dykker man nærmere 
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ned i tallene fremgår det, at det høje udgiftsniveau i høj grad skyldes, at an-

tallet af BPA-modtagere relativt set er meget højere i Aarhus end andre ste-

der. Således var der i Aarhus Kommune i 2015 mere end dobbelt så mange 

BPA-modtagere pr. borger som i flere af de andre af sammenligningskom-

muner og mere end fem gange så mange som i Københavns Kommune. 

Denne analyse er delt op i to hovedafsnit. I første hovedafsnit sammenlignes 

BPA-området i Aarhus Kommune med Københavns og Aalborg kommuner. 

Det primære formål med sammenligningen er, jf. ovenstående at belyse de 

strukturelle og eventuelle styringsmæssige forskelle på området, der helt el-

ler delvist kan forklare, hvorfor antallet af BPA-modtagere i Aarhus er så me-

get højere end i andre kommuner. 

I andet hovedafsnit opstilles og gennemgås de handlemuligheder, der kan 

identificeres med henblik på at modvirke, at BPA-området udvikler sig fordy-

rende de kommende år. 

BPA-ordningen generelt 

BPA-ordningen er en ordning, hvor borgere med behov for særligt omfat-

tende støtte får mulighed for at ansætte hjælpere og fungere som arbejdsle-

dere for disse. Ordningen er rettet mod borgere med et sammensat behov 

for pleje, overvågning og ledsagelse i et omfang, der gør det nødvendigt at 

yde denne ganske særlige støtte. 

Aflønningen til hjælpere finansieres af kommunen efter servicelovens § 96. 

Ordningen er tidligere kendt som handicaphjælperordningen. 

BPA-ordningen blev oprindeligt indført som en forsøgsordning i Aarhus 

Kommune. Dette forsøg blev efterfølgende nedfældet som en permanent, 

landsdækkende ordning i serviceloven. Ordningens historiske tilknytning til 

Aarhus betyder, at der altid har været en meget høj andel af BPA-brugere i 

netop Aarhus Kommune. 

I en opgørelse fra KL anslås det, at der i 2015 var ca. 1.500 BPA-modtagere 

på landsplan1. Fra 2009-2011 steg antallet fra ca. 1.200 til de nuværende 

1.500, hvorefter der ikke er sket en mærkbar ændring. Aarhus Kommune har 

således ca. 11,6 % af alle BPA-modtagere. Modsvarende udgør Aarhus 

Kommunes befolkningsgrundlag kun 5,8 % af den samlede befolkning.  

Det skal noteres, at datagrundlaget på landsplan er sparsomt, og tallene 

derfor er behæftet med en vis usikkerhed. Dette skyldes, at der ikke konse-

kvent indsamles aktivitetsdata på tværs af landet. 

                                                      

1 Kommunernes Landsforening (2016):  ”Udvikling i antal modtagere af servicelovs-
ydelser 2009-2015” 
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I Aarhus Kommune genkendes KL’s billede af en stagnation i aktiviteten på 

BPA-området imidlertid ikke. Siden 2012 har der således været en vækst i 

antallet af ordninger svarende til knap 5 %. 

Tabel 1: Oversigt over BPA-ordninger efter §96 i Aarhus Kommune 2010-2016 
 

R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 

BPA-ordninger 

§96 

157 166 170 169 166 175 178 

3. Sammenligning med Københavns Kommune og Aalborg 

Kommune 

I dette afsnit sammenlignes BPA-ordningen i Aarhus Kommune med Køben-

havns Kommune og Aalborg Kommune. Sammenligningskommunerne er 

hhv. landets største og tredjestørste målt på indbyggertal, og handicapområ-

det må derfor antages til en vis grad at være sammenligneligt med Aarhus 

Kommune.  

Tabel 2: Oversigt over BPA-ordninger efter §96 i Aarhus, Københavns og Aalborg Kommune, 2016 
 

Antal ord-

ninger 

Udgifter (t. 

kr.) 

Enhedspris 

(t. kr.) 

Befolkningstal 

(18+ årige) 

Antal ordninger 

pr. 1.000 borger 

(18+ årige) 

Udgifter pr. 

borger (kr.) 

(18+ årige) 

Aarhus 

Kommune 

178 159.642 896,9 268.835 0,66 594 

Københavns 

Kommune 

74 99.648 1.346,6 489.738 0,15 204 

Aalborg 

Kommune 

59 70.987 1.203,2 171.487 0,34 414 

Note: Aktivitets- og økonomital fra 2016. Tallene dækker kun de ordninger, hvor kommunerne er betalerkom-

mune. Udgifterne dækker kommunernes bruttoudgifter til området – dvs. uden statsrefusion for Særligt Dyre 

Enkeltsager 

 

Som det fremgår af tabel 2, er BPA-ordningen (§96) i Aarhus Kommune 

både antalsmæssigt og udgiftsmæssigt langt mere omfangsrig end i de to 

andre kommuner. For at lave en reel sammenligning kommunerne imellem 

er det imidlertid nødvendigt at tage højde for indbyggertal. Her fremgår det, 

at Aarhus Kommune har 0,66 BPA-ordninger pr. 1.000 borger over 18 år, 

mens Aalborg tilsvarende har 0,34 og København 0,15. Sagt med andre ord 

har Aarhus altså næsten dobbelt så mange ordninger som Aalborg og ca. 

4,5 gange så mange som København, når antallet holdes op mod kommu-
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nens befolkningstal. Ser man på udgiftssiden, fremgår det, at Aarhus Kom-

mune bruger knap 600 kr. pr. borger på BPA-området. Til sammenligning 

bruger Aalborg Kommune godt 400 kr. og Københavns Kommune ca. 200 

kr. 

Sammenholder man antallet af ordninger med den samlede udgift ses det, at 

Aarhus Kommune faktisk har den laveste enhedspris (udgift pr. ordning) af 

de tre kommuner. En ordning koster i gennemsnit kommunen 897 t.kr. om 

året. Til sammenligning er de årlige udgifter til en BPA-ordning i gennemsnit 

hhv. 1.203 og 1.347 t.kr. i Aalborg og København. 

På den baggrund kan det konkluderes, at de høje samlede udgifter til områ-

det i Aarhus Kommune skyldes det høje antal ordninger, mens udgiften for 

den enkelte ordning derimod ligger på et betydeligt lavere niveau end i sam-

menligningskommunerne. 

I 2017 er der, på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen, i Aarhus 

Kommune truffet beslutning om at udmåle alle omfattede lønelementer til 

BPA-hjælpere, så de med virkning fra august 2016 vil blive sidestillet med 

kommunalt uuddannet social- og sundhedspersonale. Beslutningen medfø-

rer årligt et højere udgiftsniveau på BPA-området. Enhedsprisen for BPA-

ordningerne i Aarhus Kommune var således ca. 78 t.kr. højere i 2017 end i 

2016. 

BPA efter servicelovens §95 

Ofte medtages servicelovens §95, når der tales om BPA-området. Det skyl-

des, at en ordning efter §95 ligesom §96 udbetales som et tilskud til hjælp, 

som ydelsesmodtageren selv antager. I tilfældet med §95 fordi kommunen 

ikke på anden vis kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, eller fordi bor-

geren selv vælger det i tilfælde af, at vedkomne er berettiget til mere end 20 

timers støtte ugentligt, jf. §83. 

En BPA-ordning efter §95 gives til personer, der har et behov for ydelser, 

der ligger inden for rammerne af § 83 (personlig hjælp og pleje). Forsimplet 

sagt retter en BPA efter §95 sig mod borgere, der har et betydeligt behov for 

hjælp, der dog ikke er så omfattende og sammensat, som forudsættes efter 

§ 96. 

For at få et samlet billede af BPA-området og de eventuelle forskelle mellem 

kommunernes brug af § 95 og § 96, er §95-området opgjort i tabel 3 neden-

for. Tabel 4 viser det samlede BPA-område dækkende begge paragrafområ-

der. 
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Tabel 3: Oversigt over BPA-ordninger efter §95 i Aarhus, Københavns og Aalborg Kommune, 2016 
 

Antal ord-

ninger 

Totale udgif-

ter (t. kr.) 

Enhedspris 

(t. kr.) 

Befolknings-

tal (18+ 

årige) 

Antal ordnin-

ger pr. 1.000 

borger (18+ 

årige) 

Udgifter pr. 

borger (kr.) 

(18+ årige) 

Aarhus Kom-

mune 
12* 

7.841 653 268.835 0,04 29 

Københavns 

Kommune 
24 15.400 642 489.738 0,05 31 

Aalborg Kom-

mune 
68 37.426 550 171.487 0,40 218 

Note: Aktivitets- og økonomital fra 2016. Tallene dækker kun de ordninger, hvor kommunerne er betalerkom-

mune. Udgifterne dækker kommunernes bruttoudgifter til området – dvs. uden statsrefusion for Særligt Dyre 

Enkeltsager. 

* MSB finansierer 3 af de 12 §95-ordninger. De resterende §95-ordninger finansieres af MSO. 

 

Tabel 4: Oversigt over det samlede BPA-område (§95 og §96) i Aarhus, Københavns og Aalborg 

Kommune, 2016 
 

Antal ord-

ninger 

Totale udgif-

ter (t. kr.) 

Enhedspris 

(t. kr.) 

Befolknings-

tal (18+ 

årige) 

Antal ord-

ninger pr. 

1000 borger 

(18+ årige) 

Udgifter pr. 

borger (kr.) 

(18+ årige) 

Aarhus Kom-

mune 
190 167.483 881,5 268.835 0,71 623 

Københavns 

Kommune 

98 115.048 1.174,0 489.738 0,20 235 

Aalborg Kom-

mune 

127 108.413 853,6 171.487 0,74 632 

Note: Aktivitets- og økonomital fra 2016. Tallene dækker kun de ordninger, hvor kommunerne er betalerkom-

mune. Udgifterne dækker kommunernes bruttoudgifter til området – dvs. uden statsrefusion for Særligt Dyre 

Enkeltsager. 

 

Det fremgår, at særligt Aalborg Kommune, både absolut og relativt set, har 

et betydeligt større antal BPA-ordninger efter §95 end Aarhus Kommune. 

Københavns Kommune har en smule flere på ordningen, men tager man 

størrelsesforskellen i betragtning er kommunen på niveau med Aarhus.  
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Enhedspriserne for §95-ordningerne ligger nogenlunde på niveau mellem de 

tre kommuner med ca. 550-650 t.kr. pr. ordning med Aarhus Kommune som 

havende de marginalt dyreste ordninger. Ordningerne efter §95 er markant 

billigere end ordninger efter §96. Dette er naturligt i og med, at §95, som be-

skrevet ovenfor, gives til borgere med mindre omfattende og sammensat be-

hov, og gives til at dække nogle mere afgrænsede ydelser end §96. 

Når §95-ordningerne medregnes på BPA-området ligger Aalborg Kommune 

således på niveau med Aarhus både i forhold til antallet af ordninger og ud-

gifter pr. indbygger. Københavns Kommune ligger på et markant lavere ni-

veau end de to andre kommuner på begge parametre. 

I KL’s publikation ”Kend din Kommune” for 2018 er kommunernes udgifter til 

BPA-området (§§ 95 og 96) i 2016 opgjort i forhold til indbyggertal. Her frem-

går det, at Aarhus Kommune ikke ligger blandt de kommuner med flest ud-

gifter per indbygger. Faktisk har ca. en tredjedel af kommunerne flere udgif-

ter per indbygger til BPA-området end Aarhus Kommune. 

Forklaringer på forskelle mellem kommunerne 

I det følgende gives forklaringer på forskellene på BPA-området kommu-

nerne imellem. Fokus er især på forskellen i aktivitets- og udgiftsniveau mel-

lem Aarhus og København. Aarhus og Aalborg ligger stort set på samme ni-

veau, når §95-ordningerne medregnes. 

Forklaringerne kan opdeles i hhv. strukturelle og styringsmæssige forklarin-

ger. Førstnævnte omfatter historiske forhold, boligudbud, by- og studiemiljø 

etc. De styringsmæssige forklaringer omhandler forskelle i den kommunale 

styring af området, herunder visitationspraksis og organisering på området. 

Det er vanskeligt at isolere effekten af hvert enkelt forhold, ligesom det er 

vanskeligt at afveje, hvor stor en betydning henholdsvis de strukturelle og 

styringsmæssige forskelle har for kommunernes aktivitet og udgifter på om-

rådet. 

Strukturelle forklaringer 

BPA-ordningen er som nævnt opfundet i Aarhus, og kommunen har derfor 

altid haft et højt antal ordninger sammenlignet med andre kommuner. Den 

historiske forbindelse til kommunen og det store antal BPA-modtagere, der 

over tid har opbygget et stærkt netværk, har således en selvforstærkende 

virkning i form af tiltrækning af nye BPA-modtagere. Et eksempel på ordnin-

gens stærke tilknytning til Aarhus, ses ved Egmont Højskolen i Odder, der 

rådgiver BPA-ansøgere og udbyder kurser, hvor man kan ”prøve sig selv af 

som borger eller assistent”2 i en BPA-ordning. Aarhus Kommune modtager 

                                                      

2 Fra Egmont Højskolens hjemmeside, https://www.egmont-hs.dk/kontakt/stillings-
opslag/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=59 
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jævnligt ansøgning om BPA-ordning fra borgere, der har haft ophold på Eg-

mont Højskolen. 

Målgruppen for BPA-ordningen er borgere med varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, der har et særligt behov for støtte, men som samtidig 

er kognitivt velfungerende. Sidstnævnte er et krav, da man som BPA-modta-

ger skal være i stand til at varetage rollen som arbejdsleder. Målgruppen ad-

skiller sig dermed fra andre målgrupper på handicapområdet herunder dem, 

der typisk visiteres til botilbud eller bostøtte. Af den grund er det sandsynligt, 

at målgruppen for BPA-ordningen i højere grad end andre målgrupper til-

trækkes af de aktivitets- og uddannelsesmuligheder, der er i de større byer. I 

den sammenhæng er Aarhus kendt for sit universitetsmiljø med det største 

forholdsmæssige antal studerende på landsplan, hvilket kan ses som attrak-

tivt for unge mennesker generelt og i denne sammenhæng, borgere i mål-

gruppen for BPA-ordningen. 

At Aarhus Kommune er attraktiv for BPA-modtagere - særligt yngre fra andre 

kommuner - fremgår også af en analyse af til- og afgangen på området. Af 

de nuværende BPA-ordninger er 34 af de 178 modtagere tilflyttere fra andre 

kommuner. 15 af disse er flyttet til Aarhus inden for de seneste fem år. I 

samme periode er 41 af de nuværende ordninger startet. Det vil med andre 

ord sige, at mere end hver tredje af de senere års nystartede BPA-ordninger 

udgøres af tilflyttere fra andre kommuner. Tendensen har været gældende 

over de senere år. Det fremgår desuden, at tilflytterne fra andre kommuner i 

overvejende grad er yngre mennesker (gennemsnitsalder på 29 år). Da ho-

vedparten af BPA-forløbene er livsvarige medfører tilgangen således ofte en 

langvarig omkostning for kommunen. 

I forhold til bruttoafgangen over de seneste fem år ses det, at kun ni af af-

gangene er sket ved, at borgeren er flyttet til en anden kommune. Langt 

størsteparten af afgangen sker ved dødsfald og i mindre grad ved, at borge-

ren skifter til andet tilbud i Aarhus Kommune eller stopper. 

Ser man på til- og afgang fra andre kommuner, er der tale om en nettotil-

gang på 1,6 BPA-ordning om året alene fra andre kommuner. Dette er med-

virkende årsag til det stigende økonomiske pres på området. 
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Figur 1: Seneste fem års bruttotilgang og -afgang fra BPA-området 

 

 

Note: Perioden dækker 1.7.2012 - 1.7.2017 

 

Til sammenligning er både København og Aalborg ligeledes universitetsbyer 

med et etableret studiemiljø, hvorfor de også må forventes at tiltrække bor-

gere i målgruppen for BPA ud fra ovenstående argumenter. 

Størsteparten af borgerne i målgruppen for BPA-ordningen er afhængige af 

en handicapegnet bolig med adgang via kørestol, særlige bade- og toiletfor-

hold etc. Udbuddet af handicapegnede boliger i en kommune må derfor for-

ventes at spille en rolle for antallet af BPA-modtagere.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgørelse af den danske boligbestand gi-

ver mulighed for at se på antallet af almene ældre- og plejeboliger i kommu-

nerne. Særligt i nyere tid har der ved opførslen af ældre- og plejeboliger væ-

ret fokus på, at den fysiske indretning af boligen skal være egnet til svage 

ældre og handicappede. Antallet af ældre- og plejeboliger giver således en 

indikation af udbuddet af handicapegnede boliger. I Aarhus Kommune er der 

lige knap 3.000 ældre- og plejeboliger opført efter år 1975. De tilsvarende tal 

for København og Aalborg er hhv. knap 2.500 og 2.300. Set i forhold til ind-

byggertallet er der således under halvt så mange ældre- og plejeboliger til-

gængelige i København som i Aarhus og Aalborg.3 

                                                      

3 For at give et komplet billede af udbuddet af handicapegnede boliger, er det nød-

vendigt også at se på det private boligmarked. Det har dog ikke været muligt at finde 

validt datagrundlag herfor.  
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Det mindre udbud af handicapvenlige boliger kan ses som en medvirkende 

forklaring på det lavere antal BPA-modtagere i Københavns Kommune. 

Dette genkendes til dels af Københavns Kommune, der gør opmærksom på, 

at man står overfor opførelsen af et betydeligt antal handicapegnede boliger 

på Amager. Forventningen er, at dette vil medføre en mærkbar stigning i an-

tallet af BPA-ordninger over de kommende år. 

Udover det mindre udbud af handicapegnede boliger, kan der argumenteres 

for, at det københavnske by- og studiemiljø kan nås fra flere kommuner – de 

såkaldte hovedstadskommuner – og ikke er forbeholdt borgere bosiddende i 

Københavns Kommune. En BPA-modtager kan således bosætte sig på Fre-

deriksberg eller i Herlev Kommune og stadig have adgang til by- og studie-

miljøet. Dette er ikke i samme omfang muligt i hverken Aarhus eller Aalborg 

Kommune. Af KL’s ”Kend din Kommune” for 2018 fremgår det, at samtlige af 

de omkringliggende kommuner har et højere udgiftsniveau til BPA-området 

end Københavns Kommune. Flere af kommunerne ligger udgiftsmæssigt en-

ten på niveau med eller over Aarhus Kommune. Det kan på den baggrund 

tyde på, at flere BPA-modtagere, der ønsker at bo med nærhed til Køben-

havn, vælger at bosætte sig i de omkringliggende kommuner, hvilket kan 

være en medvirkende årsag til det lavere antal modtagere i Københavns 

Kommune. 

I ovenstående er der identificeret en række strukturelle forhold, der kan med-

virke til at forklare henholdsvis det høje antal BPA-ordninger i Aarhus Kom-

mune og det ditto lavere i Københavns Kommune.  

Styringsmæssige forklaringer 

Med henblik på at afdække eventuelle styringsmæssige forklaringer på den 

store forskel på BPA-området, har der været dialog med hhv. Københavns 

Kommune og Aalborg Kommune. 

Af dialogen med Københavns Kommune fremgår det, at de borgere, der visi-

teres til BPA-ordningen generelt set har et meget højt behov for støtte. Dette 

skyldes til dels, at mange af borgerne i målgruppen for BPA, der bosætter 

sig i København har et højt aktivitetsniveau typisk i form af erhvervsaktivitet. 

De BPA-modtagere, der trodser de ovennævnte strukturelle begrænsninger i 

form af begrænset boligudbud og bosætter sig i Københavns Kommune, gør 

det netop pga. deres høje aktivitetsniveau, som er knyttet specifikt til Køben-

havn. Københavns Kommune visiterer således fortrinsvis borgere med et 

meget omfattende behov for støtte til BPA-ordningen – ofte 24-timersordnin-

ger. Fokusset på et højt støttebehov i visiteringen, kan medvirke til at for-

klare, at antallet af ordninger er lavere end i de andre kommuner. 

Det høje støttebehov blandt modtagerne i Københavns Kommune afspejles 

også i enhedspriserne, hvor den gennemsnitlige udgift for en BPA-ordning i 
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København er højere end i Aalborg og mere end halvanden gang så høj 

som i Aarhus.4 

Derudover skal der gøres opmærksom på, at Københavns Kommune i langt 

højere omfang visiterer til §83 (personlig hjælp og pleje) på handicapområdet 

end tilfældet er i Aarhus Kommune. Indenfor §83 var aktivitets- og udgiftsni-

veauet i 2016 i København således mere end fem gange så stort som i Aar-

hus, når der tages højde for indbyggertal. Det skal naturligvis bemærkes, at 

visitationen til støtte efter §83 langtfra alene omfatter borgere i målgruppen 

for BPA. Det har ikke været muligt at afgøre, hvor meget af støtten efter §83, 

der præcist tilfalder borgere i målgruppen for BPA. 

I Københavns Kommune er hjemmeplejen organisatorisk splittet op, så Soci-

alforvaltningen varetager hjemmeplejen for borgere under 65 år med handi-

cap, mens den for borgere over 65 år varetages i Sundheds- og Omsorgs-

forvaltningen. I Aarhus Kommune leveres al hjemmepleje efter §83 af Sund-

hed og Omsorg (MSO). MSB køber i begrænset omfang levering af hjemme-

pleje ved MSO. 

Københavns Kommune har derudover væsentligt flere botilbud efter §107 og 

§108 end Aarhus Kommune. Aktiviteten og udgifterne til denne type tilbud 

ligger derfor på et markant højere niveau end i Aarhus Kommune. De fleste 

af botilbuddene er rettet mod borgere med psykisk handicap eller multihandi-

cap, mens et mindre antal er rettet mod fysisk handicappede. 

Det lavere antal BPA-ordninger i København kan således skyldes, at kom-

munen i højere grad har mulighed for og benytter sig af at visitere til andre 

tilbudstyper, herunder støtte efter §83 og botilbud.  

4. Handlemuligheder 

I det følgende afsnit gennemgås en række handlemuligheder, der kan iværk-

sættes med henblik på, at BPA-ordningen ikke udvikler sig fordyrende over 

de kommende år. Det er ikke muligt at estimere den økonomiske konse-

kvens ved alle handlemulighederne. 

1. Skærpet visitation og opfølgning på krav om varetagelse af ar-

bejdslederfunktion 

BDO gennemførte i 2016 en analyse af visitationspraksissen på voksenhan-

dicapområdet i Aarhus Kommune, herunder en gennemgang af visitations- 

og opfølgningspraksissen i otte BPA-sager. Analysen blev forelagt byrådet 

                                                      

4 Det skal bemærkes, at der kan være andre faktorer såsom højere sygefravær, for-
skel i administrationsbidrag og timeløn, der også har betydning for forskellene i en-
hedspriserne. 
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sammen med analysen af voksenhandicapområdets økonomi. BDO vurde-

rede i den forbindelse om BPA-sagerne, ”at der er en god faglig styring af 

sagerne, hvilket først og fremmest kommer til udtryk gennem visitationer, op-

følgninger og afgørelsesbreve, hvor der udvises pertentlighed og tydelighed i 

timeudmålingen”. Desuden blev det vurderet, at der er et godt økonomifokus 

i BPA-sagerne, ligesom at den faglige styring og systematik i afgørelserne i 

de otte sager er over niveauet i andre kommuner.  

BDO vurderer i samme analyse, at man i Aarhus har større fokus på Anke-

styrelsens praksis og afgørelser end i 41 andre kommuner. BDO anbefaler 

på den baggrund, at Aarhus Kommune fremadrettet gennemgår igangvæ-

rende udviklingstiltag vedrørende den faglige styring, herunder det aktuelle 

fokus på Ankestyrelsens praksis 

For yderligere at styrke visitation på BPA-området, kan der indføres en 

skærpet visitation med fokus på, om ansøgere har krav på den helt særlige 

hjælp, som det er at modtage en BPA-ordning efter § 96. En handlemulighed 

vil således være at skærpe visitationen for både nye ansøgninger, men også 

på allerede eksisterende ordninger i forhold til, om modtagerne (fortsat) op-

fylder betingelserne – herunder særligt kravet til arbejdslederfunktionen.  

Det er et ubetinget krav i servicelovens § 96, at borgeren med en BPA-ord-

ning skal være i stand til at varetage funktionen som arbejdsleder. At borge-

ren skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer ifølge ministeriets vej-

ledning pkt. 10, at borgeren skal varetage arbejdsplanlægning sammen med 

og for hjælperne, udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce, udvælge 

hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler, varetage oplæring og 

daglig instruktion af hjælperne, afholde personalemøder med hjælperne og 

afholde medarbejderudviklingssamtaler. Før bevilling vurderes det, hvorvidt 

borgeren besidder disse evner.  Hvis kommunen under den løbende opfølg-

ning vurderer, at arbejdslederevnen ikke længere er til stede, kan BPA-ord-

ningen trækkes tilbage og borgeren tilbydes et alternativt tilbud, typisk en 

botilbudsplads, plejebolig eller pleje og praktisk bistand i eget hjem. 

En overgang til anden ydelse medfører selvsagt en mindre udgift på BPA-

budgettet – dog vil der i stedet komme en ny udgift på andre ydelsesområ-

der. Her er der eksempler i konkrete sager på en samlet mindre kommunal 

udgift, mens der også er eksempler på det modsatte, hvor den samlede 

kommunale udgift bliver større. Dette skyldes primært forskellen fra ufaglært 

løn i BPA-ordningen til timetaksterne i MSO (§§ 83 - personlig hjælp og 

pleje), som er det regi en tidligere BPA-modtager typisk vil overgå til. 

I de tilfælde, hvor borgeren har en fremadskridende lidelse med forventeligt 
tab af kognitive funktioner er man særligt opmærksomhed på dette spørgs-
mål allerede forud for bevillingen. Det italesættes i alle sager, så borgeren 
kan være forberedt på at skulle overgå til anden form for hjælp, såfremt der 
viser sig et alvorligt funktionstab, der bevirker, at borgeren ikke længere er 
berettiget til en BPA-ordning. 
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Ophør af en BPA-ordning og overgang til anden form for hjælp kan betyde 

meget ændrede livsvilkår og eventuelt flytning, og der er forud tæt dialog 

med borger og pårørende i disse sager. Lovgivningsmæssigt er der pr. 1/1-

2018 indført en varslingsperiode på 14 uger ved nedsættelse eller fraken-

delse af BPA-ordningen. Dette må betragtes som en udgiftsdrivende lovæn-

dring. 

2. Skærpet visitation med fokus på den bevilgede støtte til natdæk-

ning 

En skærpet visitation vil ydermere have fokus på udmåling af støtte til hjælp 

om natten. Lovgivningen foreskriver, at der skal tages konkret og individuel 

stilling til behovet for hjælp til faste tilbagevendende opgaver om natten. Hvis 

der er behov for hjælp til faste tilbagevendende opgaver – eksempelvis at 

borgerne skal vendes i sengen eller til toiletbesøg - skal der udmåles aktive 

timer hertil, imens der til resten af natten kan udmåles rådighedstimer. Rå-

dighedstimerne er til dækning af mere uforudsigelige hjælpebehov, hvor 

hjælperen kun rent undtagelsesvist skal udføre aktiviteter. I Aarhus Kom-

mune bevilges der i mange sager støtte på mellem 2 og 3 aktive timer i løbet 

af én nat, og i færre tilfælde aktive timer til hele natdækningen. Udover det 

udmåles der et betydeligt antal rådighedstimer. 

Størstedelen af de tilbagevendende natteopgaver kan kategoriseres som op-

gaver omhandlende personlig pleje og hjælp. På den baggrund foreslås det, 

at der i visitationsprocessen i øget omfang inddrages sundhedsfagligt perso-

nale som supplement til socialrådgiverens vurdering. Et sundhedsfagligt per-

sonale har således bedre forudsætning for at foretage en vurdering af beho-

vet for støtte om natten.  

Et alternativ til at natdækningen varetages af en hjælper er, at støtten leve-

res som hjemmehjælp efter §83. Dette forudsætter dog accept fra borgeren, 

der ellers vil være berettiget til udmåling til støtte til dækning af aktive timer 

eller rådighedstimer. Det skal bemærkes, at der er udgifter forbundet med 

behovsdækning i form af hjemmehjælp, hvorfor de økonomiske konsekven-

ser ved at anvende denne løsning skal afklares. Flere andre kommuner ind-

drager i dag i høj grad en sundhedsfaglig person i visitationen i samarbejde 

med socialrådgiveren. 

En skærpelse af visitationen kan blandt andet ske med indførelse af en kon-

trol af timeudmålingen, hvor BPA-modtageren følges over en periode på ek-

sempelvis 48 timer. Dette vil øge indsigten i borgerens støttebehov og styrke 

rådgiverens vurdering og grundlag for bevilling. 

I forlængelse af udmålingen af støtte til hjælp om natten, erfares det, at der 

er betydelig forskel i praksis for kommunerne rundt om i landet. Eksempelvis 

er der kommuner, som ikke anvender begrebet rådighedstimer og ikke ud-

måler disse i forbindelse med de udmålte aktive timer om natten. I stedet be-

vilges der alene aktive timer, men med mulighed for, at BPA-modtageren via 
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en aktiv lønpolitik selv kan fordele de udmålte timer. En handlemulighed er 

at undersøge, hvorvidt Aarhus Kommunes praksis for udmåling af støtte om 

natten kan revideres under hensyntagen til både faglige og lovgivningsmæs-

sige rammer. 

Der skal gøres opmærksom på, at en skærpelse af visitationen, særligt hvis 

der indføres en fysisk kontrol af timeudmålingen, formentlig vil skabe en ikke 

ubetydelig uro blandt BPA-modtagerne og handicaporganisationerne. 

3. Afdækning af snitflade omkring §95 og §96 

Som det fremgår af analysen er der betydelig forskel på kommunerne, når 

det kommer til antallet af BPA-ordninger, der er bevilget efter henholdsvis 

§95 og §96. Aalborg Kommune har således markant færre §96-ordninger 

end Aarhus Kommune, mens det omvendte gør sig gældende for ordninger 

bevilget efter §95. Som tidligere nævnt er §95-ordningerne væsentligt billi-

gere end §96-ordningerne. 

I Aarhus Kommune er §96 organisatorisk forankret i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse (MSB), mens §95 er forankret i Sundhed og Omsorg (MSO). 

MSB afholder dog udgiften til §95-ordningen i de tilfælde, hvor borgeren 

modtager ydelser under MSB - eksempelvis § 85 bostøtte. Der bør derfor af-

dækkes, om den organisatoriske snitflade i forhold til de to paragraffer er 

hensigtsmæssig med henblik på at holde de samlede kommunale udgifter 

på det lavest mulige niveau. I Aalborg Kommune ligger bevillingsgrundlaget 

for de to paragraffer i samme afdeling. 

4. Afdækning af muligheder og behov for justering af lovgivningen 

på BPA-området 

Ansvaret for den økonomiske styring af BPA-området ligger ved Sociale for-

hold og Beskæftigelse. I praksis opleves der dog vanskeligheder ved at ud-

øve en reel økonomistyring på området særligt på grund af lovgivningsmæs-

sige forhold. 

På baggrund af kommunernes oplevede udfordringer med at styre økono-

mien og administrere lovgivningen på området, har der af flere omgange på 

nationalt plan været forsøgt at justere lovgivningen på BPA-området. I 2014 

fremsatte daværende socialminister Manu Sareen et forslag om justering af 

loven, der blandt andet indeholdt forslag om, at borgere, der ansøger om en 

BPA-ordning, skal gennemføre kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktio-

nen og efterfølgende vurderes egnet af kursuslederen. Forslaget indeholdt 

også forslag om faste takster, øget brug af rådighedstimer og en godkendel-

sesordning for private firmaer og foreninger for varetagelse af arbejdsgiver-

rollen. 
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Lovforslaget blev dog aldrig vedtaget, blandt andet efter kritik fra handicap-

organisationerne. Dette bevirkede, at daværende socialminister Karen Elle-

man i 2016 kom med forslag om en række ændringer på servicelovens vok-

senområde, herunder enkelte elementer fra forslaget fra 2014. 

I 2017 blev et lovforslag om ændring af voksenreglerne vedtaget. På BPA-

området var den primære ændring, at private virksomheder og foreninger, 

der ønsker at fungere som arbejdsgiver i BPA-ordninger, skal være god-

kendt og underlagt tilsyn. 

Det bør afdækkes, hvilke muligheder og behov, der fortsat er for at justere 

lovgivningen på BPA-området med henblik på at sikre bedre rammer for 

økonomistyring for kommunerne. 

Et eksempel herpå er de uhensigtsmæssige regler for placeringen af finan-

sieringsansvaret i forbindelse med BPA-modtagere, der flytter kommune. 

Som beskrevet medfører den store tilgang af BPA-modtagere fra andre kom-

muner et betydeligt pres på økonomien i Aarhus Kommune. Det skyldes, at 

når BPA-modtagere vælger at flytte kommune - uden at det sker med kom-

munal indblanding - så skifter finansieringsansvaret til tilflytterkommunen. 

Et forslag til justering af lovgivningen kunne på den baggrund omfatte en 

ændring således, at finansieringsansvaret i alle tilfælde forbliver ved den 

kommune, der oprindeligt har visiteret borgeren til en BPA-ordning. Dette vil 

minde om princippet fra de fritvalgsordninger, der allerede eksisterer. 

5. Etablering af BPA-fællesskaber 

Der har i flere omgange været forsøg på at etablere fællesskaber for borgere 

med BPA-ordninger. Seneste på initiativ af den selvejende institution Sol-

bakken med BPA-Fællesskabet - et opgangsfælleskab i et alment boligbyg-

geri. Grundideen er her, at borgerne med BPA-ordning opnår fællesskab og 

en sikker hjælp, idet man kan have direkte adgang til at hjælpe hinanden 

ved i et vist omfang at være fælles om hjælperne. Det kræver, at alle bor-

gerne vælger denne model, da de hver især skal bidrage med deres egen 

bevilgede ordning. Det er kun lykkedes én gang på fire borgeres eget initiativ 

at etablere et sådant fællesskab. 

Mange parter er imidlertid enige om de gode perspektiver i sådanne fælles-

skaber i faser i livet, og handicaporganisationerne støtter tanken, som dog 

ikke endnu er realiseret, da det kræver en samtidighed hos borgere, der vil 

ønske en sådan ordning. 

Fra et økonomisk perspektiv er fordelene ved etableringen af fællesska-

berne mulighed for at samtænke hjælpen og støtten til borgerne og dermed 

at reducere ressourceforbruget f.eks. ved fælles hjælp om natten. 

Det må forventes, at BPA-fællesskaber vil være mest attraktivt for de modta-

gere, der ikke bor sammen med en ægtefælle eller familie. Netop ønsket om 
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at bo sammen med ægtefællen eller familien, er for mange BPA-modtagere, 

en af de væsentligste fordele ved ordningen. En gennemgang af de 178 nu-

værende BPA-ordninger i Aarhus Kommune viser, at 108 bor alene uden 

ægtefælle eller familie. 

Det bør være et særligt opmærksomhedspunkt, at etableringen af et sådant 

tilbud kan have uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser, hvis egne 

borgere ikke er interesseret i at flytte ind og der i stedet skabes en yderligere 

tiltrækning af borgere fra andre kommuner. Som nævnt ovenfor, medfører til-

flytningen af yngre borgere ofte langsigtede økonomiske konsekvenser for 

kommunen. 

En handlemulighed er på den baggrund at iværksætte forsøgsordninger med 

etablering af BPA-fællesskaber for derigennem at indhente erfaring med rea-

liserbarheden af ideen samt besparelsespotentialet ved samme.  

6. Reduktion af arbejdsgiverbidrag  

Det følger af udmålingsbekendtgørelsen, at der skal udmåles et arbejdsgi-

verbidrag i de sager, hvor arbejdsgiveransvaret overføres til en privat virk-

somhed eller forening. I Aarhus Kommunes nuværende praksis udmåles der 

et bidrag på kr. 4,81 pr. bevilliget og forbrugt time i den konkrete BPA-ord-

ning. Der findes ingen regler for, hvad arbejdsgiverbidraget minimum skal 

udgøre, men det må være et krav, at bidraget rent faktisk kan dække firma-

ets udgifter i henhold til bekendtgørelsen. 

Arbejdsgiverbidraget er allerede blevet sænket af flere omgange, men det 

kan ikke udelukkes, at det kan sænkes yderligere uden, at dette vil være i 

strid med gældende regler. Alternativt kunne man se på en anden udmåling 

af bidraget – f.eks. en udmåling, hvor bidraget skal dække over forskellige 

intervaller af timer, eller en model, hvor der tages højde for stordriftsfordele 

(enten ved mange timer eller mange ordninger). En del af de omkostninger, 

der skal dækkes af bidraget er således udgifter til IT, husleje og kontorhold – 

udgifter, som må være nogenlunde faste uanset, hvor mange ordninger, der 

administreres i det pågældende firma.  

Det undersøges, hvorvidt det er muligt at sænke arbejdsgiverbidraget og til 

hvilket niveau. Hvis bidraget sænkes, vil det med stor sandsynlig blive mødt 

af stor kritik af de private leverandører og Dansk Arbejdsgiverforening. 

7. Afskaffelse af mulighed for løntrin 13 

Aarhus Kommune har i mange år haft en fast praksis for udmåling af støtte 

til kvalifikationsløn for BPA-hjælpere. Praksis for udmåling af støtten er såle-

des, at alle hjælpere får en grundløn svarende til løntrin 11 for ufaglært ar-

bejde efter SOSU-overenskomsten. Der kan herefter udmåles støtte til kvali-

fikationsløn for medarbejdere med tre års anciennitet (løntrin 12) og medar-

bejdere med seks års anciennitet (løntrin 13). 
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Det fremgår af udmålingsbekendtgørelsens regler, at kommunen ved udmå-

ling af støtte til tillæg skal tage udgangspunkt i samme overenskomst, som 

har dannet grundlag for udmåling af grundlønnen. Efter SOSU-overenskom-

sten er man ikke forpligtet til at give kvalifikationsløn med løntrin 13. Det er 

således forvaltningens vurdering, at man kan fjerne muligheden for at ud-

måle støtte til kvalifikationsløn med løntrin 13 uden, at dette vil være i strid 

med gældende regler. Det vurderes, at afskaffelsen af muligheden for at 

give løn efter løntrin 13 alene vil være gældende fremadrettet, og således 

ikke for hjælpere, der allerede i dag får udmålt løn efter løntrin 13. 

Det estimeres, at den årlige besparelse ved at afskaffe muligheden for løn-

trin 13 vil være op mod 50.000 kr. Den præcise årlige besparelse afhænger 

af hjælpergruppens anciennitetsmæssige sammensætning i det pågældende 

år. 

Det må formodes at blive mødt med stor modstand fra BPA-modtagerne, 

hvis muligheden for løntrin 13 afskaffes, da det vil svække muligheden for 

fastholdelse af medhjælpere. Medhjælperne vil ligeledes opleve det som en 

forringelse af vilkårene. 

8. Nedlæggelse af konsulentstilling ved BPA-arbejdsmiljø 

BPA-arbejdsmiljø er en organisation, der rådgiver arbejdsgivere og hjælpere 

omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. BPA-arbejdsmiljø modtager fi-

nansielt tilskud fra Aarhus Kommune. 

BPA-arbejdsmiljø arrangerer blandt andet kurser om arbejdsmiljø, APV m.fl. 

Over de senere år har der været en meget lav efterspørgsel og deltagelse i 

disse kurser. 

Derudover er der en fastansat konsulent, der yder individuel vejledning i for-

flytninger og hjælpemidler, samarbejde med MSO om hjælpemidler, samar-

bejde med rådgiver vedr. borgere og fælles hjemmebesøg og afholder kur-

ser i samarbejde med BPA-arbejdsmiljø. Aarhus Kommune har en forpligti-

gelse i at vejlede borgerne omkring arbejdsmiljø, såfremt BPA-arbejdsmiljø 

nedlægges. Derfor vil der fortsat skulle være en medarbejder dedikeret til 

denne opgave. Det vil ikke nødvendigvis være hensigtsmæssigt, at denne 

opgave placeres hos rådgiverne. 

En nedlæggelse af konsulentstillingen i BPA-arbejdsmiljø vil kunne medføre, 

at BPA-borgerne oplever en dårligere service i forhold til vejledning om hjæl-

pemidler og forflytninger. Der vil ligeledes være en risiko for, at sygefraværet 

blandt BPA-hjælperne vil kunne stige, idet borgeren måske ikke har rele-

vante hjælpemidler samt der ikke ydes samme vejledning i forhold til forflyt-

ninger. Det forventes, at nedlæggelsen af konsulentstillingen vil give en årlig 

besparelse på 350.000 kr.  



 

 

09-05-2018 

Side 17 af 17 

9. Flytning af BPA-rådgivning i Sonnesgade 

En handlemulighed er at reducere i bemandingen på BPA-rådgivningen i 

Sonnesgade. Det kan overvejes, hvorvidt der kan laves åbningstid eksem-

pelvis i hverdage 8-12. Dette kan udelukkende lade sig gøre ved en flytning 

af tilbuddet til Rådgivning og Visitationscentret, da det ellers bliver for sårbart 

personalemæssigt. Det undersøges ydermere om noget af den rådgivning, 

der i dag udføres fra afdelingen i Sonnesgade, kan gøres digitalt.  

En komplet nedlæggelse af BPA-Sonnesgade vil formentlig medføre øgede 

udgifter til vikarbureauer, idet en del af opgaven i Sonnesgade består i at 

have et vikarregister/beredskab, som borgerne kan benytte ved sygdom. Li-

geledes kan nedlæggelsen give øget pres på BPA-rådgiverne i forhold til 

spørgsmål fra borgerne, som i dag besvares fra rådgivningen i Sonnesgade. 

Det anslås, at flytningen af BPA-rådgivningen i Sonnesgade vil medføre en 

samlet beskeden økonomisk besparelse. 

10.  Uddybende analyse af visitationspraksis på BPA-området 

I forbindelse med den almindelige årlige sagsrevision, der foretages af kom-

munens egen revision, pågår der en mindre afdækning af visitationspraksis-

sen på baggrund af et begrænset antal udvalgte BPA-sager. I forlængelse af 

dette foreslås det, at der igangsættes en større og mere omfangsrig analyse 

af netop visitationspraksis på BPA-området i Aarhus Kommune i samarbejde 

med revisionen. Undersøgelsen vil resultere i en rapport med forslag til sty-

ringsmæssige forbedringer. 

11. Etablering af BPA-netværk 

Der findes i dag et mellemkommunalt forum for rådgivere i østjyske kommu-

ner, hvor der kan drøftes praksis og ske erfaringsudveksling på BPA-områ-

det. Der findes imidlertid ikke et forum for myndighedsledere, hvor der kan 

pågå en mere principiel drøftelse af bevægelser og udfordringer på BPA-om-

rådet. På den baggrund foreslås det, at der fremadrettet arbejdes på etable-

ringen af et netværk med fokus på BPA-ordningen. Netværket vil med fordel 

omfatte 6-byerne samt eventuelt yderligere større, sammenlignelige byer. 

 


