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Taastrup, den 14. juni 2022

Vedr. bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret
personlig assistance efter lov om social service
CP Danmark har modtaget ovennævnte bekendtgørelse og skal i den anledning gøre følgende
bemærkninger:
Vi glæder os over, at det nu slås fast, at rådighedstimer ikke kan benyttes i dagtimerne.
Vi finder imidlertid, at der på ingen måde, er nogen sikkerhed for, at den nye bekendtgørelse, ikke
resulterer i et endnu større antal rådighedstimer - fremover blot placeret i nattetimerne. Det, der
var formålet med finanslovsaftalen om rådighedstimer, er ikke sikret med den nye
bekendtgørelse:
”Aftalepartierne er enige om at indskrænke kommunernes mulighed for udmåling af
rådighedstimer, så borgere med en hjælpeordning får flere aktive hjælpetimer”.
Hvis konsekvensen af den nye bekendtgørelse er, at kommunerne blot veksler et forholdsvist
mindre antal rådighedstimer i dagtimerne, med et stort antal rådighedstimer om natten, så vil de
30 mio. kommunerne tilføres ekstra, ikke – som forudsat i aftalen - resultere i et mindre brug af
rådighedstimer.
Vi ved fra den nuværende retstilstand, at bekendtgørelsen bestemmelsen om, at rådighedes timer
kun må benyttes ”i helt særlige tilfælde”, på ingen måde har været i stand til at, at dæmme op for
misbrug af rådighedstimer i BPA.
Den retstilstand ændres der ikke på med den nye bekendtgørelse for så vidt angår nattetimerne.
Derfor er der behov for på anden vis at begrænse en uhæmmet brug af rådighedstimer om natten.
Vi foreslå derfor, at der indføjes en bestemmelse om, at der ikke kan gives rådighedstimer om
natten, såfremt hjælperne tilkaldes mere end tre gange i tidsrummet fra 23.00-06.00.
Det er endvidere afgørende, at det i bekendtgørelsen eller i vejledningen til bekendtgørelsen slås
fast, at den hjælper, der fx er på arbejde en dag, borgeren først går i seng klokken 02.00,
selvfølgelig skal have løn for sine aktive timer, ligesom den hjælper, der er på arbejde, når
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borgeren er syg, og derfor har brug for hjælp 5 gange i løbet af natten, selvfølgelig skal have løn
som aktiv tjeneste.
Mange venlige hilsner
Mogens Wiederholt
Direktør

