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Den gamle model

• Har virket siden 2002 

• Dengang var alle med hjælperordning også tilkendt enten 
bistandstillæg eller plejetillæg efter den gamle pensionslov

• Bistands- plejetillæg er til brug for betaling af hjælp og udgifter 
ved handicap

• 70 % af tillægget skulle derfor bruges til betaling af hjælpen
og 30 % skulle bruges til dækning af udgifterne ved hjælperne



Hvorfor lave det om

• Den nye pensionslov fra 2003 dækker kun forsørgelse – ikke 
udgifter ved handicap

• Retssikkerhed – konkret og individuel bevilling

• Forventning om økonomisk besparelse ved individuelt beløb 
til følgeudgifter

• Mere enkel model



Hvornår blev det lavet om

• Spørgsmålet om følgeudgifter var i høring i 2020

• Den nye model blev indført i løbet af 2021

• Den nye model er politisk besluttet ved rådmanden i MSB

• Ankestyrelsen har i 2021 bekræftet den nye model



Hvad er ændret

• Før
• BPA brugere med bistands- eller 

plejetillæg betaler for hjælpen 
med 70 %  af tillægget og 
dækker følgeudgifter med 30 %

• I BPA ordninger under 56 
timer ydes tilskud til 
følgeudgifter  svarende til 30 % 
af bistandstillæg.

• I BPA ordninger over 56 timer 
ydes et tilskud til følgeudgifter 
svarende til 30 % af plejetillæg

• Efter

• Basisbeløb til følgeudgifter med 
individuel og konkret udmåling

• Bistandstillæg – Plejetillæg 
benyttes nu 100 % til betaling af 
løn til hjælp

• Deling af BPA udmåling og 
følgeudgifter i 2 afgørelser



Udbetaling af bistands og plejetillæg i 2022

2022

Udbetaling pr. 

måned

Udbetaling pr. 

år Beløb pr. uge

Bistandstillæg 3453 41.436,00          794,71          

Plejetillæg 6891 82.692,00          1.585,96       

Plejetillæg med respiration 6891 82.692,00          1.585,96       



Timepriser uden respiration



Timepriser med respiration



Gennemsnitlig timepris - uden respiration
Bistandstillæg

Opgørelse pr. time uden respiration

Uden respiration 

timepris

Alm. timeløn 135,60 kr.                

Tillæg for respiration 

Anciennitet 1,03 kr.                     

Feriepenge 12,5% 17,08 kr.                   

Pension 12,89% 17,61 kr.                   

Sociale omk. (ATP,Barsel mv.) 4,76 kr.                     

I alt 176,08 kr.                



Gennemsnitlig timepris - med respiration
Plejetillæg med respiration

Opgørelse pr. time 

Med respiration

timepris

Alm. timeløn 135,60 kr.                

Tillæg for respiration 8,74 kr.                    

Anciennitet 1,03 kr.                    

Feriepenge 12,5% 18,17 kr.                  

Pension 12,89% 18,74 kr.                  

Sociale omk. (ATP,Barsel mv.) 4,76 kr.                    

I alt 187,03 kr.                



Antal timer som BPA-borger selv kan betale

2022

Udbetaling pr. 

måned

Udbetaling pr. 

år Beløb pr. uge

Antal 

selvbetalte 

timer

Gennemsnitlig 

udgift pr. uge 

fra januar til 

marts

Ekstra buffer til 

lønstigningerne 

og evt. ekstra 

løntrin

Bistandstillæg 3453 41.436,00          794,71          4,00               704,30            90,41                        

Plejetillæg 6891 82.692,00          1.585,96       8,50               1.496,64        89,32                        

Plejetillæg med respiration 6891 82.692,00          1.585,96       8,00               1.496,28        89,69                        



Afregning af løn til hjælper



Hvad skal BPA-hjælperen gøre?

•Du skal oplyse hjælperen om, at vedkommende selv 
skal indberette beløbet til SKAT som en B-indkomst

•Det er op til hjælperen selv at indbetale til pension 
samt at gemme feriegodtgørelse til ferie



Sagsbehandling vedr. 
følgeudgifter. 

”…Kommunen skal udmåle tilskud til dækning af direkte og 
indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte 

hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet.”



Eksempler på udgifter 

I hjemmet: 

• Forbrugsudgifter til vand, varme 
og el 

• Andre udgifter i husholdningen

• Udgifter forbundet med din 
pleje fx sæbe, toiletpapir, 
handsker, masker og lignende til 
hjælperne.

Uden for hjemmet: 

• Udgifter til ledsagerkort samt 
fornyelse af kortet

• Entre hvor ledsagerkortet ikke 
kan anvendes. 

Der skal dog være en 
opmærksomhed på at anvende 
ledsagerkortet, hvor kortet kan 
give gratis adgang til ledsager. 



Udgifter der ikke kan anerkendes som 
følgeudgifter: 

Som arbejdsgiver er du ikke forpligtet til at dække disse 
udgifter for dine hjælpere: 

• Kost – dette er gældende, både når I befinder jer hjemme og 
uden for hjemmet. 

• Beklædning 

• Personlig ejendele som toiletsager, sengetøj, håndklæde m.v.



Basisbeløb på 500 kr.

•Handsker ved pleje 300,-

• Sæbe, vand og toiletpapir 150,-

• Ledsagekort (kr. 200/hvert tredje år = 5,55)

• Andet – fx hvor Ledsagekortet ikke dækker 44,45

I alt pr. måned kr. 500,-



Hvis basisbeløbet ikke er tilstrækkeligt

Hvis basisbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at kompensere for 
følgeudgifterne, kan der fremsendes en ansøgning om 
dækning af konkrete udgifter. 

Ansøgningen skal indeholde: 

• Udgiftens størrelse 

• Antal/mængde
• Hyppigheden af udgiften



Løbende eller enkeltstående følgeudgifter 

• Løbende

Hvis udgiften tilbagevender ugentligt, månedligt eller årligt, vil 
udgiften kunne indregnes i den månedlige bevilling. 

• Enkeltstående

Hvis udgiften opstår 1 gang indregnes udgiften ikke i den 
løbende månedlige bevilling, men der udbetales et 
enkeltstående ekstra beløb. 



Ferie 

BPA-ordningen med rammebevillingen kan medbringes til 
udlandet i op til 1 måned, såfremt der ikke er behov for ekstra 
hjælp. 

Hvis der ved afvikling af ferie er behov for ekstra hjælp kan der 
anerkendes 1 årlig ferie, af maksimalt 14 dage. 

Ved afklaring af behovet for ekstra hjælp sammenlignes der 
med, hvordan du varetager hjælpen hjemme. 



Ferie 
Ved afvikling af ferie med behov for ekstra hjælp kan 
Rådgivning og Visitation Voksne afholde udgift til følgende: 

• Hjælpernes ophold 
• Hjælpernes transportudgifter 
• Timer og transportudgifter ved evt. hjælperskift. 
• Der kan kun udmåles ekstra timer svarende til det 

faktiske og konkrete behov for ekstra hjælp. Når 
hjælperen ikke har opgaver, ydes der ikke tilskud til 
løn
• Udgiften til hjælpernes kost kan ikke dækkes



Ansøgningsskema 

• Skemaet findes på BPA-Aarhus’ hjemmeside under fanen 
arbejdsgiver – Skemaer. 


