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HØRINGSUTTALELSE VEDR. ENDRINGER I PASIENT- OG
BRUKERRETTIGHETSLOVEN —RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG
ASSISTANSE (BPA)

Viser til høringsnotat av 03.2013 vedr overnevnte tema.

Ås kommune har følgende uttalelser:

Ad. forslag til ny rettighet til brukerstyrt personlig assistanse:

Vi har betenkeligheter med at dette skal rettighetsfestes, da det kan medføre en
begrensning av kommunens selvråderett. Kommunene er organisert forskjellig, både
med tanke på demografi og ressurser; både økonomiske og faglige. Avgjørelser her
vil også få konsekvenser for brukers kvalitative tilbud.

Ad. rammene for ny rettighetsbestemmelse:

Det heter at rettighetsfestingen av BPA skal være innenfor den samme økonomiske
rammen som gjelder i dag. Dette tror vi kan være vanskelig å praktisere da det kan
medføre store ulikheter i kommunens tjenestetilbud. Forskning tilsier at enkelte som
mottar tjenester i form av BPA, ville fått færre timer om de skulle hatt vedtak om
praktisk bistand.

Ad. forslag til rettighetsfesting av BPA:

I høringsnotatet heter det at helsetjenester i hjemmet og ulike typer avlastningstiltak
ikke bør omfattes av rettighetsbestemmelsen. Ås kommune vurderer at dette vil
medføre redusert mulighet til individuell tilpasning. Kommunens handlefrihet og
faglige vurderingsgrunnlag blir redusert. Forslaget vil kunne medføre nye
brukergrupper, som vil ha behov for bistand i arbeidslederrollen. Dette vil igjen gi nye
administrative oppgaver for kommunen.

Ad. uttalelse om «stort behov», ukentlig omfang på 25 —32 timer:

Med et slikt kriterium, kan det bli en utfordring å vurdere riktig omfang av
tjenestebehovet. Kriteriet som er satt, kan påvirke utmålingen av tjenesteomfanget.

Konklusjon:

Vi mener at dagens ordning er god nok til å gi kommunen handlingsfrihet til å gi riktig
tjenester, i riktig omfang og til riktig tid, jfr. intensjonen i samhandlingsreformen.
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Vi menerdagensordningbådetilfredsstillerkravettil brukermedvirkningogtil
kommuneshandlefrihet,samttil å gi tjenestertilpassetden enkeltesbehov.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann
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