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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 9. januar 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 192 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 192: 

Vil ministeren under henvisning til artiklen ”Kampen om det rette antal timers hjælp” 

bragt på sn.dk/kalundborg den 7. januar 2017 redegøre for, om ministeren mener, at 

det er rimeligt, at en kommune udmåler hjælpetimer ifbm. en BPAordning, som ikke er 

i overensstemmelse med på hvilket tidspunkt hjælpen bliver udført? 

http://sn.dk/Kalundborg/Kampen-om-det-rette-antal-timers-hjaelp/artikel/625671 

Svar: 

Udmålingen af hjælp i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 omfatter dels fast-

sættelsen af timetallet i den enkelte ordning og dels beregningen af tilskud til løn pr. 

time.  

 

Kommunen skal ved fastsættelsen af timetallet i ordninger efter servicelovens §§ 95 

og 96 tage afsæt i servicelovens krav om, at formålet med ordningerne er at tilbyde 

borgeren en fleksibel ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. 

Der skal foretages en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangs-

punkt i, hvad den enkelte selv kan klare. Herved skal der tages stilling til, hvilke funkti-

oner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter det primære 

hjælpebehov findes.  

 

I kommunens beregning af tilskud til løn pr. time skal der ligeledes tages stilling til, 

hvornår på døgnet der er behov for, at hjælpen ydes, så det sikres, at tilskuddet er 

tilstrækkeligt rummeligt til at tage højde for samtlige tidsbestemte tillæg. Samtidig skal 

der tages højde for formålet med ordningerne om borgerens selvbestemmelse. 

 

Kommunen skal således ved såvel timefastsættelsen som beregningen af tilskud til 

løn tage højde for, på hvilket tidspunkt hjælpen primært bliver udført, og det vil ikke 

være i overensstemmelse med intentionen med hjælpen efter servicelovens §§ 95 og 

96, hvis udmålingen er så snæver, at det kun er muligt at yde hjælp på ét bestemt 

tidspunkt inden for rammerne af bevillingen. 
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