
  

Review af kommunens BPA-område 
- overblik og handlemuligheder vedrørende økonomi og socialfaglig praksis 

Området for borgerstyret personlig assistance (BPA) er et kompliceret fagområde, og mange kommuner er udfordret i 

relation til både den socialfaglige og økonomiske styring på området. Typisk er både budgetpræcisionen og 

budgetoverholdelsen stærkt udfordret, hvilket bl.a. hænger sammen med høje enhedspriser på ordningerne samt 

kompleksiteten forbundet med visitering og opfølgning på ordningerne. 

Forskelligartet praksis betyder meget for udgiftsniveauet 

BPA-ordningernes indretning fastlægges gennem detaljerede individuelle vurderinger, men den samlede udgift til en 

BPA-ordning er samtidig i høj grad afhængig af kommunens socialfaglige og administrative praksis. Kommunernes 

forskelligartede praksis på BPA-området er således erfaringsmæssigt en medvirkende årsag til de vidt forskellige 

udgiftsniveauer i kommunerne. 

I 2018 varierede kommunernes samlede omkostninger til BPA-området fra 167-1.356 kr. pr. 18-64-årig indbygger. 

Denne forskel dækker over et stort spænd i kommunernes modtagerandele (antal BPA-ordninger set i forhold til 

målgruppens størrelse) samt forskelle i enhedsomkostningerne for den gennemsnitlige BPA-ordning, der ofte varierer 

med mere end 0,5 mio. kr. mellem kommunerne. 

Kommunernes væsentligste udfordringer rummer både socialfaglige og økonomiske vinkler og kan være medvirkende 

til at forklare de store forskelle på kommunernes økonomiske resultater på BPA-området: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et review af BPA-området giver overblik og synliggør styringsmæssige udviklingsmuligheder 

Reflexio tilbyder at gennemføre et overordnet review af BPA-området i jeres kommune, hvor I får en grundlæggende 

vurdering af jeres arbejde med ovenstående opmærksomhedspunkter samt får anvist handleveje frem mod en styrket 

økonomisk og socialfaglig styring af området. Reviewet vil kunne gennemføres relativt hurtigt og vil bl.a. fokusere på: 

- Dekomponering af omkostninger: Analyse af modtagerandele samt nedbrydning af enhedspriser gennem 

analyse af gældende principper for fastsættelse af de økonomiske tilskud 

- BPA-ordningernes struktur: Analyse af ordningernes opbygning (fx brugen af kommunale/eksterne 
leverandører) samt implementering af gældende serviceniveau, herunder principper for timefastlæggelse 

- Den gældende arbejdsgang for controlling: 
Gennemgang af praksis for tilsyn og opfølgning på de enkelte 
ordninger, herunder ydelser fra eksterne leverandører 
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udmåling af de enkelte BPA-borgernes 
hjælpebehov, hvor sagsbehandleren 
skal være opmærksom på en lang 
række forskelligartede problemstillinger

• Socialfaglig harmonisering af BPA-
ordningernes timemæssige omfang på 
tværs af kommunens sagsportefølje

• Omfanget og indholdet af kommunens 
rådgivningspligt i forhold til borgernes 
arbejdsgiveransvar, hvor kommunerne 
ofte fejlagtigt påtager sig for 
omfattende et ansvar
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det konkrete økonomiske tilskud, hvor 
kommunen skal indregne korrekte 
timetakster, tillæg, omkostninger til 
afholdelse af personalemøder mv.

• Organiseringen af området og de 
tilknyttede arbejdsgange – herunder 
den essentielle kobling til 
økonomifunktionen

• Mulighederne for at føre tilsyn og 
kontrol med de ydelser, der leveres af 
eksterne arbejdsgivere – herunder 
modtagne regninger for vikardækning, 
ferier mv.
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