
Høringssvar NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. 

Med referanse til NOU 2021: Selvstyrt er velstyrt leverte fire funksjonshemmede 
representanter i utvalget en dissens, som i all hovedsak innebærer at BPA reguleres i 
en egen lov i statlig regi.  

Jeg støtter forslaget som vil sikre oss funksjonshemmede likestilling, det vil si like 
muligheter til å delta aktivt i samfunnet i utdanning, jobb, fritid, politikk, frivillighet, 
idrett, ja, kort sagt aktiviteter som enhver annen norsk borger engasjerer seg i. 

Dagens forvaltning og praktisering av BPA i kommunene har flere mangler. 
Ordningen forvaltes som til dels en helsetjeneste under Helse- og 
omsorgslovgivningen, og tar sjelden høyde for å tildele BPA-timer til aktiv 
samfunnsdeltakelse. Saksbehandlere og mange kommuner har svært mangelfull 
kunnskap om BPA, som gir til dels groteske forskjeller i måten BPA tildeles på fra 
kommune til kommune, og i Oslo sågar fra bydel til bydel. 

I sum skaper dette helt uholdbare tilstander for oss funksjonshemmede. 

Jeg ønsker BPA inn i en egen lov, som vektlegger likestilling og praktisk assistanse. 
Loven kan forvaltes under Folketrygden, Hjelpemiddelsentralen eller NAV for å sikre 
størst mulig grad av likebehandling, uavhengig av hvor i landet vi bor. 

BPÅ bør slås sammen funksjonsassistanse, assistanse på jobb for å kunne stå i den, 
som tildeles gjennom Hjelpemiddelsentralen. 

På denne måten sikres funksjonshemmede en sømløs assistanseordning gjennom 
livet, hvor vi selv bestemmer hvem som skal assistere oss, hvor og når, og med hva. 

Jeg er selv funksjonshemmet med medfødt cerebral parese, er 63 år, og har vært 
yrkesaktiv i over 40 år. Jeg har klart å stå i jobb, ikke uten slit. I 2017 ble min mobilitet 
satt tilbake i vesentlig grad etter et lårhalsbrudd og slitasjeskader gjennom et langt 
liv. Assisstanse ble løsningen, både BPA og funksjonsassistanse, fra 2018/19. 
Assistentens jobb består først og fremst av å få meg ut i samfunnet, i tillegg til 
praktisk assistanse hjemme og på jobb. Uten den assistansen hadde jeg vært 
fullstendig isolert hjemme i min egen leilighet i dag. Assistansen bidrar til at jeg kan 
stå i jobb, betale skatt og bidra til samfunnet. Og det er praktisk assistanse de fleste 
funksjonshemmede trenger. 

I den grad man trenger å lære assistenten sin helserelaterte oppgaver, gir det også 
en trygghet for den enkelte fordi det er den eller de samme assistentene som følger 
oss gjennom livet. 

Dermed får funksjonshemmede stabilitet rundt eget liv, trygghet og energi til å delta 
på alle samfunnets arenaer. 

Assistanse er ufaglært arbeidskraft og bidrar til at BPA er en svært lønnsom ordning 
for alle i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

I stedet for å sitte isolert hjemme med uføretrygd og et annenrangs liv kan jeg delta å 
bidra til samfunnet, praktisk så vel som økonomisk for å opprettholde velferdsstaten. 

BPA er vinn vinn for absolutt alle! 




