
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 11. november 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 91 (alm. del) til daværende social- og indenrigsminister Karen Elle-

mann. Social- og Indenrigsministeriet er ved regeringsomdannelsen den 28. novem-

ber 2016 nedlagt, og ansvaret for socialområdet er nu placeret i Børne- og Socialmini-

steriet. Spørgsmålet besvares derfor af børne- og socialministeren. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). 

Spørgsmål nr. 91: 

Ministeren bedes oplyse, om en kommune kan kræve at forældrene skal varetage 

hjælperbehovet om natten for deres voksne barn med muskelsvind, der i øvrigt er 

bevilget hjælp efter servicelovens § 96 om tilskud til BPA, med den begrundelse at 

BPA-brugeren og forældrene bor i samme bolig? Ministeren bedes samtidig redgøre 

for, i hvilken grad omfanget af bevilliget hjælp til et voksent menneske kan være betin-

get af, at vedkommende flytter ud af sine forældres bolig? 

 

Svar: 

Udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance (BPA) skal foretages ud fra 

en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov for hjælp til pleje, 

overvågning og ledsagelse. Det skal herved understreges, at der ikke er hjemmel i 

serviceloven til at pålægge et familiemedlem, herunder forældre, at varetage de udvi-

dede pleje-, overvågnings- og ledsagefunktioner, der ligger i BPA-ordningen efter 

servicelovens § 96. En kommune kan således ikke kræve, at forældre til et hjemme-

boende voksent barn med en BPA-ordning varetager disse udvidede funktioner om 

natten. 

 

Det kan ikke angives generelt, i hvilken grad omfanget af hjælp til en borger med funk-

tionsnedsættelse vil være betinget af, at pågældende flytter hjemmefra. Dette vil såle-

des bero på en konkret og individuel vurdering i det enkelte tilfælde af borgerens sam-

lede nye livssituation og de eventuelle ændrede hjælpebehov, som måtte være opstå-

et som følge af flytningen. 
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