Nyhed

Præcisering af krav til borgere med BPAordning
En kommune fratog en borger hans såkaldte BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), fordi borgeren havde lånt et beløb på 6000 kroner af en af
sine hjælpere. Borgeren klagede til Ankestyrelsen, som stadfæstede kommunens afgørelse.

27. januar 2022

Efter serviceloven er det et krav, at borgeren kan fungere som arbejdsleder.
Det mente kommunen og Ankestyrelsen ikke, at borgeren kunne efter at
have lånt penge af hjælperen. Men borgeren har nu fået sin ordning tilbage,
efter at ombudsmanden gik ind i sagen. På baggrund af borgerens sag har
Ankestyrelsen endvidere ændret og præciseret sin praksis på området.
”Når man som borger skal fungere som arbejdsleder i en BPA-ordning, kan
der selvfølgelig stilles visse krav til borgerens adfærd, men en eventuel reaktion over for borgeren skal være proportional og bygge på en grundig undersøgelse af den enkelte sags særlige omstændigheder. Jeg er derfor glad for,
at dette nu er præciseret, således at der er skabt større klarhed og gennemsigtighed for de berørte borgere,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.
Borgeren i den konkrete sag havde brug for hjælp til de fleste gøremål i forhold til personlig pleje og praktiske opgaver. Det blev vurderet, at han kunne
varetage funktionen som arbejdsleder. Han fik derfor i marts 2016 bevilget en
BPA-ordning.
I maj 2019 besluttede kommunen at fratage ham ordningen pga. et pengelån
mellem borgeren og en af hans hjælpere.
Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse. En forening klagede til ombudsmanden på vegne af borgeren. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen,
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genoptog Ankestyrelsen sagen og traf en ny afgørelse, hvor borgeren fik sin
BPA-ordning tilbage.
Endvidere ændrede Ankestyrelsen på baggrund af den konkrete sag sin hidtidige praksis på området. Den nye praksis fremgår af en ny principmeddelelse
(Ankestyrelsens principmeddelelse 21-21).
Ombudsmanden foretog på den baggrund ikke mere i sagen.

Læs om sagen her.
Yderligere oplysninger:
Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Souschef Marte Volckmar Kaasa, tlf. 33 13 25 12

FAKTA
Efter servicelovens § 96, stk. 2, er det en betingelse for tilskud til ansættelse
af hjælpere til borgerstyret personlig assistance, at borgeren er i stand til at
fungere som arbejdsleder for hjælperne.
I pkt. 7 i vejledning nr. 10325 af 12. december 2017 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance er det beskrevet,
hvad der ligger i arbejdslederrollen, herunder at borgeren skal være i stand til
at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, f.eks. varetage arbejdsplanlægning og ansættelsessamtaler samt afholde medarbejderudviklingssamtaler.
Vejledningen beskriver endvidere, at der kan være behov for, at borgeren
modtager den fornødne rådgivning og vejledning om de opgaver, der må forventes at være forbundet med at modtage hjælpen i form af et kontant tilskud, herunder f.eks. kursustilbud eller oplæring i, hvad det indebærer at
være daglig leder for hjælperne, herunder eksempelvis ledelse, konflikthåndtering eller etik.
I principmeddelelse 21-21 fastslår Ankestyrelsen, at der ud over kravene til
borgerens evne til at kunne fungere som arbejdsleder kan stilles visse krav til
arbejdslederens adfærd over for sine hjælpere. Det fremgår, at der skal tages
stilling til, om det vil være proportionalt at give afslag på eller bringe ordningen til ophør, eller om borgeren snarere skal vejledes om, at lignende adfærd
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i fremtiden kan føre til, at ordningen må bringes til ophør. Det fremgår endvidere, at den nærmere reaktion over for den adfærd, borgeren har udvist, vil
afhænge af en konkret og individuel vurdering af den udviste adfærd sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder, herunder i hvilket omfang det
måtte stå borgeren klart, at den udviste adfærd var uforenelig med rollen som
arbejdsleder.
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