
 
 
 

 
 

 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 12. december 2016 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 152 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besva-

res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 152: 

Ministeren bedes redegøre for, hvorledes de udgifter vedrørende hjælpere i eget 

hjem, der kan bevilges efter BPA-bekendtgørelsen § 10, hvis man er berettiget til 

BPA, vil kunne bevilges, hvis hjælpen er bevilget efter andre bestemmelser end ser-

vicelovens § 96, og hvis der helt eller delvist indgår hjælpere i forbindelse med respi-

rationsbehandling efter sundhedsloven i bevillingen. 

Svar: 

Det lægges til grund, at der spørges til udgifter i form af ekstra forbrugsudgifter til 

vand, varme og el samt andre småudgifter i husholdningen som f.eks. sæbe, toiletpa-

pir, handsker, masker og lignende til hjælperne.  

 

Hvis en borger modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens 

§ 95 sammen med respirationshjælp efter sundhedsloven, vil sådanne småudgifter 

være omfattet af § 10 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret person-

lig assistance på samme måde, som hvis borgeren modtager borgerstyret personlig 

assistance efter servicelovens § 96.  

 

Hvis en borger modtager anden hjælp efter serviceloven sammen med respirations-

hjælp efter sundhedsloven, vil småudgifter kunne dækkes efter servicelovens § 100, 

hvis betingelserne for at modtage hjælp efter denne bestemmelse i øvrigt er opfyldt. 

Der skal herved særligt gøres opmærksom på betingelsen om, at de sandsynliggjorte 

merudgifter skal udgøre mindst 524 kr. pr. måned (2016-priser), før der kan ydes 

hjælp. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 
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