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Høringsuttalelse - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - Rett til 

brukerstyrt personlig assistanse BPA 

 

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. mars 2013 

 

Arbeidsdepartementet understreker at det er viktig at det fremkommer i proposisjonen 

om de foreslåtte endringene i pasient- og brukerrettighetsloven at de personlige 

assistentene er vernet av arbeidsmiljøregelverket på lik linje med andre arbeidstakere. 

Vernet av arbeidstakerne er regulert i arbeidsmiljøloven for de tilfellene der det er 

virksomheter som sysselsetter arbeidstaker (jf. aml § 1-2 (1)) og i forskrift om 

husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold (FOR-2002-07-05-

716)for de tilfeller der brukeren ansetter assistenten direkte.  

 

Viktige i denne sammenhengen er blant annet regler knyttet til arbeidstid, HMS, 

ansettelser og oppsigelser. 

 

For øvrig vises det også til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, datert 31. 

oktober 2007, i forbindelse med forrige høringsrunde om brukerstyrt personlig 

assistanse, hva angår problemstillinger knyttet til om de personlige assistentene skal 

ansettes i kommunen eller om arbeidsgiveransvaret skal overlates til et andelslag eller 

brukeren selv. Brevet følger vedlagt. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det enkelte steder i høringen er uklart hvem 

som er arbeidstaker og arbeidsgiver i forholdet mellom bruker, assistent og kommune. 

Et eksempel på dette er setningen på side 8 der det står:  

 



Side  2 

 

”Noen grupper er mer tilfredse enn andre, og det går et tydelig skille etter hvilken 

arbeidsgiver brukeren har:”  

 

Her fremstår det som om det er brukeren som er arbeidstaker og ikke assistenten. Sett 

i forhold til brukervennlighet ber vi om at formuleringer av denne typen gjennomgås 

nøye slik at det ikke er noen tvil om hvilke roller og tilknytningsformer de ulike 

aktørene har. 

 

Vi viser også til innspillene fra Arbeidstilsynet, som fremkommer i brev av 15. juli 2013. 

Brevet følger vedlagt i sin helhet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Ola Torvald Foss 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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