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Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 9. maj 2014
følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale
forholds endelige svar på spørgsmål nr. 99 (ad L 147).

Spørgsmål nr. 99:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 9/5 2014 fra Lene Christiansen, jf. L 147 - bilag 19.

Svar:
Indledningsvis skal det generelt i forhold til lovforslaget oplyses, at satspuljepartierne på et møde den 20. maj 2014 blev enige om at indstille til Folketingets Socialudvalg, at der ikke afgives betænkning over lovforslaget. Hvis
udvalget følger denne indstilling, betyder det, at lovforslaget ikke fremmes til
videre behandling i Folketinget.
I relation til det konkrete spørgsmål handler henvendelsen, som der refereres til, om takstsystemet, herunder dets betydning i forhold til hjælpernes løn
og ansættelsesvilkår.
Det bemærkes, at 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 gøre udmålingen af BPA-tilskud mere ensartet på tværs af landet.
Det tilskud, som udmåles efter takstsystemet, skal sammen med den hjælp,
der ydes efter forbrug i den enkelte BPA-ordning, som udgangspunkt kunne
dække alle omkostninger forbundet med BPA. Det er den, der er arbejdsgiver i den enkelte BPA-ordning, der har ansvaret for at sikre dette, ligesom
det også er arbejdsgiveren, der indgår aftaler med den enkelte hjælper om
løn og ansættelsesvilkår.
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Det vil derfor også være op til arbejdsgiveren i den enkelte ordning at træffe
beslutning om sammensætningen af hjælperkorpset. I den forbindelse skal
arbejdsgiveren sikre sig, at de samlede udgifter til løn m.v. til hjælpere ligger
inden for den beløbsmæssige ramme i bevillingen.
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