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Kære organisationer
Tak for jeres henvendelse af 15. oktober 2012, hvor I udtrykker bekymring i
forbindelse med udviklingen på BPA-området i kommunerne.
BPA-ordningen er med sin fleksibilitet og mulighed for selvbestemmelse for
borgeren en vigtig del af dansk handicappolitik. Som minister er jeg meget optaget af, at Danmark skal være et samfund, hvor vi sikrer gode levevilkår for alle
med lige muligheder – også når man har et handicap. Nogle kommuner og KL
har imidlertid kritiseret BPA-ordningen for at være administrativt tung og svær at
styre økonomisk.
Når der fremsættes en sådan kritik, er det vigtigt for mig, at vi går ordningen
efter i sømmene og ser på, hvilke justeringer der skal til for at få ordningen
fremtidssikret. Vi skal sikre, at BPA-ordningen også i fremtiden er bæredygtig,
så både brugere og kommuner bakker op om den.
Vi er netop gået i gang med at se på konkrete forslag til justeringer på BPAområdet, men det er klart, at indtil dette arbejde er afsluttet, og eventuelle regelændringer er gennemført, er det de nugældende BPA-regler der gælder.
I nævner i jeres henvendelse Aarhus Kommunes planlagte justeringer af BPAordningen som et eksempel på udviklingen på området. Fastsættelse af serviceniveauet i den enkelte kommune er en del af det kommunale selvstyre, men
jeg går selvfølgelig ud fra, at hvis en kommune foretager ændringer i sin administration af BPA-ordningen, vil dette ske på en måde, så der fortsat administreres inden for lovgivningens rammer.
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Det er dog vigtigt at understrege, at hvis en kommune vil foretage ændringer i
borgernes BPA-hjælp, skal dette ske ved en afgørelse herom til hver enkelt
borger. Hvis borgeren herefter ikke mener, at pågældende får den hjælp, som
han/hun har krav på efter loven, kan jeg kun opfordre til, at borgeren benytter
sig af sin ret til at klage over kommunens afgørelse til Det Sociale Nævn.
Herudover kan enhver (uanset om man er part i en konkret sag eller ej), der
mener, at kommunen handler i strid med loven, rette henvendelse til statsforvaltningen. Statsforvaltningen fører tilsyn med kommunernes overholdelse af
den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen beslutter selv, hvorvidt der er grundlag for at tage en sag op.
I skal vide, at jeg sætter pris på, at I sender jeres indlæg til mig. Jeg finder det
helt afgørende, at man bidrager til den offentlige debat. Det er en vigtig del af
vores demokrati, og det er med til at udvikle og kvalificere både debatten og
politikudviklingen. Det er blandt andet input fra jer, der har faglig erfaring med et
område, der indgår i mine løbende overvejelser om, hvordan vi bedst udvikler
vores regler på handicapområdet.

Med venlig hilsen

Karen Hækkerup
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