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Folketingets Social-, Indenrigs og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 4. april 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 10 (ad L 150) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 10: 

Kan ministeren oplyse, hvor mange BPA-ordninger efter henholdsvis § 95 og § 96 i 
serviceloven, der var i hvert af årene fra 2009 og frem, samt hvor mange timer bor-
gerne i hvert af årene gennemsnitligt var visiteret til efter hhv. § 95 og § 96? 

Svar: 

Tabel 1 viser antallet af modtagere af ordninger efter servicelovens § 95 om kontant 
tilskud til ansættelse af hjælpere og ordninger efter servicelovens § 96 om borgersty-
ret personlig assistance i 2014. 
 

Tabel 1 

Modtagere af ydelser, 2014  

Ydelse Antal personer 

Afløsning, personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp (§ 95) 300 

Borgerstyret personlig assistance (§ 96)           1.500  

I alt 1.800 

  
 

Anm.: 18 år og derover ultimo 2014. Opgørelsen er baseret på De Kommunale Serviceindikatorer, hvor der på nuvæ-

rende tidspunkt indgår 49 kommuner, og skal tages med forbehold. Der er opregnet til landsplan på baggrund 

af indbyggertal vægtet med køn og alder og afrundet til nærmeste 100. 

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. 

 
Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks register De Kommunale Serviceindika-
torer, hvor 2014 er det første fulde kalenderår. Der foreligger ikke registeroplysninger 
fra De Kommunale Serviceindikatorer før 4. kvartal 2013, hvorfor det ikke er muligt at 
foretage opgørelsen for tidligere år. Statistikken indeholder ikke oplysninger om antal-
let af visiterede timer. 
 
Det forventes, at antallet af modtagere i 2015 og 2016 kan opgøres i forbindelse med 
Socialpolitisk Redegørelse 2017. 
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