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Kære Astrid Krag
Først og fremmest vil vi gerne kvittere for dit fokus på handicaphjælp i eget hjem under
COVID-19. Det er helt afgørende at have øje for også de mindre områder på socialområdet
under den nuværende situation. Derfor skal du have stor tak for blandt andet at sikre opmærksomhed på, at handicaphjælpere også skal kunne testes for COVID-19, ligesom også
spørgsmål vedrørende adgang til værnemidler er blevet løftet.
Før COVID-19 - i december 2019 - ramte Danmark, var FOA, Handicapbranchen Danmark
og Dansk Erhverv i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om en langsigtet løsning for
BPA-området. Det behov, der var for en langsigtet løsning for BPA-området, er kun blevet
forstærket af den nuværende krise. Vi skriver derfor i håbet om, at arbejdet med og dialogen om fremtiden for BPA-ordningerne vil blive genoptaget hurtigst muligt.
En ordning under pres
I Danmark modtager 1.800 borgere hjælp i dagligdagen via en BPA-ordning. Med en BPAordning er borgeren visiteret til udmåling af et beløb til ansættelse af handicaphjælpere.
Borgeren bliver derved arbejdsgiver, men har mulighed for at overdrage ansvaret for arbejdsgiveropgaver til en privat virksomhed eller forening. Handicapbranchen Danmark repræsenterer virksomheder, der varetager den funktion. Alle Handicapbranchen Danmarks
medlemsvirksomheder er tiltrådt overenskomst for området, og FOA repræsenterer handicaphjælperne, der hjælper borgerne i dagligdagen.
Behov for en løsning på BPA-området
BPA-ordningen i serviceloven er på mange måder et frihedsbrev til borgere med en funktionsnedsættelse. Et frihedsbrev der er definerende for os som velfærdssamfund og som i
udgangspunktet giver den enkelte mulighed for selvbestemmelse i hverdagen og for at deltage i et fællesskab.
Desværre er den mulighed under pres. Det bliver fortsat sværere at være virksomhed eller
forening på området fordi der mangler en ensartet administration af den økonomiske udmåling vedrørende lønelementer og administrationshonorar i BPA-ordningen. Det er vores
opfattelse, at kommunernes udmåling er præget af vilkårlighed.
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Fra vores perspektiv er det afgørende at finde en løsning, så borgere, der måtte ønske at
overdrage arbejdsgiveropgaverne til en virksomhed eller forening, også i praksis har denne
mulighed. Det handler om at skabe rammerne for et trygt og stabilt offentligt-privat samarbejde på BPA-området, hvor godkendte virksomheder fortsat kan levere velfærd til borgeren.
Vi bør også sammen bidrage til at skabe et sundt arbejdsmarked for handicaphjælperne på
området. Derfor foreslår vi, at lønnen i BPA-ordningen bliver udmålt efter en arbejdsmarkedsoverenskomst for sammenlignelige faggrupper. For også handicaphjælpere fortjener et
sundt arbejdsmarked. Endelig er det afgørende, at BPA-området administrativt er muligt at
styre for kommunerne på en ensartet og gennemsigtig måde.
Fælles forslag til løsning på BPA-området
Derfor er FOA, Handicapbranchen Danmark og Dansk Erhverv gået sammen om vedlagte
løsningsforslag, som vi er overbeviste om vil kunne fremtidssikre BPA-området til gavn for
borgerne, handicaphjælpere, virksomheder og foreninger. Et forslag, der samtidig vil lette
kommunernes administration af ordningerne.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog om en langsigtet løsning for en helt særlig ordning på
socialområdet, som er definerende for, hvordan vi som velfærdssamfund giver muligheder
for vores mest udsatte borgere.
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