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Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til 
kvalitetsstandard for BPA, SEL § 96.

Kvalitetsstandard for BPA med høringssvar behandles politisk på Socialudvalgets møde 
den 24. juni 2019. Der er modtaget følgende høringssvar fra Handicaprådet den 28. maj:

"Kvalitets standard: Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter serviceloven § 96
Vedr. valg af IT leverandør/forening til at klare udbetaling af lønninger mm er det vigtigt at 
der er afsat midler i ordningen til at betale for denne ydelse.
Der burde vedr. lønninger være mulighed for regulering efter en given ansættelses 
periode f.eks. 2 år som andre steder på arbejdsmarkedet være mulighed for at rykke 
ansatte et løntrin op"

Administrationen har følgende bemærkninger til Handicaprådets høringssvar:

Det kan oplyses, at der ved udmålingen af tilskuddet bliver taget hensyn til udgifter 
forbundet med ordningen. Det fremgår af punkt 11 i kvalitetsstandarden, at Faxe 
Kommune benytter Kommunernes Landsforenings vejledning om BPA, "KL'S VEJLEDNING 
OM BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE SERVICELOVENS §§ 95-96" i forbindelse med 
rådgivning, bevilling, udmåling og beregning af BPA. Af side 18 i denne vejledning 
fremgår det bl.a. at:

"Tilskuddet skal beregnes ud fra de krav, der fremgår af Børne- og Socialministeriets 
bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret 
personlig assistance efter serviceloven. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til 
hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger.
I de tilfælde, hvor borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en 
virksomhed, skal kommunen desuden udmåle et tilskud til at dække de særlige opgaver, 
som er forbundet med at være arbejdsgiver."

I forhold til regulering af ansattes løntrin fremgår det af kvalitetsstandardens punkt 10, at 
der ikke findes en overenskomst på området, hvorfor Faxe Kommune i beregningen tager 
udgangspunkt i FOA’s overenskomst for handicapmedhjælpere, løntrin 11 + årligt tillæg. 
Såfremt Handicaprådets forslag om at rykke ansatte et løntrin op efter to år bliver 
realiseret, vil det betyde yderligere udgifter forbundet med ordningen samlet set, hvorfor 
administrationen ikke anbefaler ændringer til det allerede fremlagte forslag.


