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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - Endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse 

Høringen har vært til behandling i eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
helse- og velferdsutvalget, formannskapet og Bystyret. 
 
Fredrikstad kommune har følgende høringsuttalelse: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om rett til å kunne få 
praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd punkt 6 
bokstav b, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Bestemmelsen foreslås 
plassert som ny § 2-1 d i pasient og brukerrettighetsloven. 
 
Kommunene har ansvar for å sikre gode faglige og forsvarlige tjenester til befolkningen. 
Enhver rettighetsfesting fra statlig hold som binder opp bruk av penger, legger føringer på 
organisering av tjenestene eller begrenser kommunens mulighet til selv å vurdere faglig – og 
forsvarlighet, er en inngripen i det lokale selvstyret. Omfanget av en individuell rett må ses 
opp mot disse overordnede prinsippene. Fredrikstad kommune vil likevel gi støtte til en slik 
rettighetsfesting. 
Kriteriene for å få denne rettigheten bør være ut fra en helhetsvurdering av den enkeltes 
behov for tjenester. De tjenestene som kan utføres av assistent bør inngå i ordningen. 
 
Rapporter viser at det er svært ulik håndtering av BPA i de ulike kommunene. En 
rettighetsfesting av BPA bør utformes slik at det er objektive kriterier som skal ligge til grunn 
for et vedtak om BPA. Personer med like bistandsbehov bør få tilbud om samme type 
tjeneste fra kommunene. 
 
Det er i høringsnotatet foreslått ulike avgrensninger og kriterier. De avgrensningene som skal 
gjelde bør ikke være av en slik karakter at fleksibiliteten og prinsippet med så få hjelpere som 
mulig blir tilsidesatt. Det støttes at avgrensningene som gjelder behov for tjenester som 
krever mer enn en tjenesteyter og de fleste tjenester på natt ikke bør rettighetsfestes. 
 
Dersom formålet med et aktivt liv skal vektlegges så bør støttekontakt inngå i BPA 
ordningen. 
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Rettigheten bør ikke reguleres av alder, det bør være behovet for selvstendighet og aktivitet 
som bør vektlegges. 
Bistandsbehovet bør være omfattende når tjenestene skal organiseres som BPA. 
Timeantallet som er skissert er satt etter omfattende kartlegging av dagens anvendelse og 
bør prøves. 
 
Det er viktig å bevare de positive kvalitetene ved BPA- ordning og de avgrensningene som 
må foretas må ha minst mulig negative konsekvenser for både brukeren og kommunen. 
Det må unngås at en rettighet til BPA utformes slik at kommunenes faglige vurderinger 
settes til side. Hensynet til kommunenes mulighet til å utøve god forsvarlighetskontroll må 
tillegges vekt. 
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