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Et af de vigtigste elementer i BPA-ordningen, og som vi også fastholder med
det aktuelle lovforslag, er fleksibiliteten, og at borgerens selvbestemmelse er i
centrum. Et af formålene med BPA-ordningen er således at give mulighed for,
at borgeren kan opbygge eller bevare en aktiv tilværelse trods et omfattende
handicap.
De justeringer, som vi er i færd med at gennemføre i BPA-ordningen, ser jeg
som en forbedring af ordningen og som skal være med til at fremtidssikre ordningen. En af disse justeringer er indførelsen af et takstsystem for udmåling af
BPA-tilskud.
Den takst for løn m.v. til hjælpere, som der planlægges indført, er ikke et udtryk
for den løn, som den enkelte BPA-hjælper skal have udbetalt. Taksten angiver
størrelsen på det tilskud til løn m.v., som kommunen skal udbetale i den enkelte
BPA-ordning, hvorefter det er den, der er arbejdsgiver i ordningen, der har ansvaret for at indgå aftaler med hjælperne om løn og ansættelsesvilkår.
Formålet med takstsystemet er at medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed
i form af mere gennemskuelige afgørelser om støtte og tilskud. Formålet er
også at medvirke til at lette administrationen i kommunerne og at gøre udmålingen af BPA-tilskud mere ensartet på tværs af landet.
Det er også vigtigt at nævne, at forslaget med indførelse af et takstsystem - og
dermed også taksten for løn m.v. til hjælpere – bl.a. er inspireret af en fælles
henvendelse til ministeriet fra KL og Danske Handicaporganisationer, hvor de to

organisationer opfordrer ministeriet til at lave nationale takster for udmåling af
BPA-tilskud.
Takstsystemet er således ikke et udtryk for, at lovgiver fremadrettet dikterer den
enkelte hjælpers løn. Derimod er takstsystemet blevet til på baggrund af et fælles ønske fra brugerne og kommunerne med det formål at styrke retssikkerheden og lette administrationen af ordningen.
Endnu engang tak for jeres henvendelse. Det er bl.a. kommentarer og input fra
jer som repræsentanter for brugere og hjælpere, der kan være med til at højne
politikudviklingen på området.
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