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Høringssvar BPA fra Listerregionen

KommuneneFarsund,Flekkefjord,Hægebostad,Kvinesdal,Lyngdalog Sirdalutgjør
Listerregionen.Listerrådet,som bestårav ordførereog varaordførerei dissekommunene,
har sammenmed SørlandetsykehusHF etablertRegionaltsamarbeidsutvalgHelsenettverk
Lister. RS HelsenettverkListergir herveden felleshøringsuttalelsetil forslagtil endringeri
pasient-og brukerrettighetsloven—retttil brukerstyrtpersonligassistanse(BPA)

OM BPA
BPA er en brukerstyrtordninginnenpraktiskbistandder måleter at brukerenfår et aktivtog
mestmuliguavhengiglivtil trossfor funksjonsnedsettelsen.Det er ulikealternativerfor
arbeidsledelseinnenordningenved at både brukerselv, nære personerrundtbrukereller
kommunenkan ha detteansvaret.
Det har innendagenspliktbestemmelseikkeværtspesifiserthvilkealdersgrupper,hvilke
typerfunksjonsnedsettelseeller hvilkediagnoserordningenskalgjeldefor, men BPA har i
storgrad værtgitttil personermed omfattendefysiskfunksjonsnedsettelsesomsamtidighar
ressursertil å styre innholdeti tjenesteni forholdtil egne behov.

Det er en betydeliggrad av brukertilfredshetmed ordningen,spesielti forholdtilgode
relasjonertil assistentene,fleksibilitetog mulighettil selvstendighet.
En lovfestetretttil BPA er et kravfra flere brukerorganisasjoner,de påpekerbl.a.et behov
for en mer likfordelingog en størreforutsigbarhetinnentjenesten.

LOVFORSLAGET

Departementetforeslårny bestemmelsei pasient-og brukerrettighetsloven§ 2-1d med
følgendeordlyd:



§ 2-1d. Rett tilå få organiserttjenestersombrukerstyrtpersonligassistanse

Personermed varigog stortbehovforpraktiskbistandog opplæringetterhelse- og
omsorgstjenesteloven§ 3-2 annetleddpunkt6 bokstavb) har rett tilå få sliketjenester
organisertsombrukerstyrtpersonligassistanse.

Rettengjelderpersonerunder67 år. Den omfatterikketjenestersomkrevermer enn én
tjenesteytertilstedeellernattjenester.

Med stortbehovi førsteledd meneset tjenesteomfangpå minst32 timerper uke. Brukere
med tjenestebehovpå minst25 timerpr. uke (menmindreenn 32 timerpr. uke) har rett tilå
få tjenestenorganisertsombrukerstyrtpersonligassistansemed mindrekommunenkan
dokumentereat slikorganiseringav tjenestenvilmedførevesentligøktkostnadfor
kommunen.Kommunensavslagetterforegåendepunktumskalsendesfylkesmannenfor
overprøving.
Brukeremed kontinuerligbehovfornattjenestereller fleretjenesteyterehar rett tilå få dette
organisertsomBPA.

Med varigbehovi førsteleddmenesbehovut over2 år.

Stortingetanmoderom at rettighetsfestingenskalskje innenforden sammeøkonomiske
rammensomgjelderi dag, det vilsi at organisasjonsformenmå være kostnadsnøytralsett i
forholdtil ordinærkommunaldriftav tjenesten.

Den kommunalefrihettil å organiseresinetjenesterut fra lokaleforholdstanserder
rettigheteninntrer.

LOVENDRINGEN MEDFØRER I HOVEDTREKK FØLGENDE ENDRINGER FOR
KOMMUNENE:

Når en brukeroppfyllernærmereangittevilkårkan brukerkrevetjenestenorganisert
som BPA uavhengigav hvordankommunenellershar organisertsitttjenestetilbudog
uavhengigav foreliggenderessurser.
Oppståruenigheti sakerder kommunenavstårfra å innfrirettighetom BPAfor
brukeremed ukentligbehovpå 25-32 timermed begrunnelsei at tilbudetblir
vesentligdyrere,bringessaken inntilfylkesmannenfor overprøving.
I dagenspliktbestemmelsehardet blittforutsattsomvilkårfor å få innvilgetBPA at
bistandsbehoveter så omfattende,ellerav en slikart, at det mer hensiktsmessigkan
ivaretasgjennomBPAenn gjennomannenorganiseringav tjenestene.Det har
imidlertidikkeværtfastsatttimeantallpå hjelpeomfanget.Kommunenavgjøri dagens
pliktbestemmelseselvhvilketjenestersomskaltilbysden enkeltebrukerog om
tjenestenskalgissom BPA.

HØRINGSUTTALELSERFRA LISTERREGIONEN

Høringsnotatet:Departementetleggertilgrunnat timelønnskostnadenved 1 time
BPA i gjennomsnittikkeer høyereenn 1 timespraktiskbistand.

Dette er noe Listerkommuneneer enigei når detgjelderbrukeresombori egne boligersom
ikkeer tilknyttetheldøgnsbemanning.Når det gjelderbrukeresomalleredeer tilknyttet
boligermed heldøgnsbemanningvillikeveltimelønnskostnadeneblihøyere ved brukav
BPA fordikommunenda ikkelengerkan benytteseg av sammepersonelltil flerebrukere.

Høringsnotatet:BPAvil i mangetilfellervære mer kostnadskrevendefor kommunene
i tilfellerder brukerkuntrengerdagligpunktvishjelpda dette kanføre til høyere
samlettidsbrukog øktedriftskostnader.



Erfaringerfra Listerkommuneneviserat dettekan væremisvisendeog at BPA ordningen
fungererbedre økonomiskforbrukeresomtrengerpunktvishjelpenn forbrukeremed et
stortbehovsom har boligtilknyttetdøgnbemanning.

Høringsnotatet:Departementetber i høringsbrevetom at kommunenespesieltforetar
en vurderingav "stortbehov".

Listerkommunenekan ikkese at det nødvendigviser brukeresomhar behovformer enn 25-
32 timerspraktiskbistandi løpet av ukensomhar det størstebehovetforBPA. Erfaringer
lokaltviserat dissebrukerneofteer tilknyttetboligermed heldøgnsbemanningder en
utnytterfellesressurser,og at brukeresomnå mottarBPA i like storellerstørregradhar et
lavere timesbehovpr. uke. Kommuneneregistrererat brukeremed et laverebehovfor
praktiskbistandenn 25 timerpr. uke fortsattkan innvilgesBPA etterdet nye lovforslaget
men en rettighetsfestingi den formdet her er foreslåttkan bidratilå skapefolventningerom
atjo høyeretimesbehoven har pr. uke,jo mer behovhar brukerforBPA.

Problemstillingerknyttettil rekrutteringav assistenter.
Listerkommuneneønskerå påpeke at det er rekrutteringsproblemerav kvalifisertpersonell
somopplevessomden størsteutfordringenvedrørendeBPA. Brukeresomalleredeer
innvilgetBPA stårlikevelutenbistandfordien ikkefår søkeretilden typestillingerselv om
både kommuneog brukeraktivtbidrari arbeidetmed å skaffeegnedeassistenter.
Dette kan ha fiereårsaker.En faktorsomskillerseg ut er at stillingeneer lite attraktive
grunnetuforutsigbarog ugunstigarbeidstid.En stillingsomBPA er ofteikke en fullstilling,og
arbeidetstypeog omfanggjør at den vanskeligkan kombineresmed andrestillinger.I tillegg
kan det opplevessombelastendeå skulleha nærepårørendetilbrukersom arbeidsgiverog
man må i mangetilfellerinni brukerfamiliensindresfæreder man kan stå alene med både
etiskeogyrkesmessigeutfordringer.
En rettighetsfestingav BPA kan i dennesammenhengskapenye problemstillingerder
brukeresittermed en lovfestetrettighetutenat rettighetenpraktisklar seg gjennomføre.

Høringsnotatet:Departementetpåpekerat det er en ulempefor brukereat muligheten
for å få praktiskbistandorganisertsomBPA i dag er avhengigav hvilkenkommune
en er bosatti.

Listerkommuneneser at ulikbehandlingkan væreen ulempe,men det kan likevelogså
betraktessomen fordelforbrukerneat tilbudetblirtilrettelagtmed tilpassedeindividuelleog
lokaleløsninger,om det er gjennomBPA ellerandretjenester/ ordninger.

Høringsnotatet:Departementetpresentereren problemstillingved at en
rettighetsfestingvilkrevefærre årsverkenn de somyter praktiskbistandi dag, og at
en overgangskostnadkan påføreskommuneneved at kommunaltansatteblir
overtallige.

Listerkommunenetrorsomtidligerenevntat rekrutteringtilassistenteri BPA ordningenvil
viseseg somet størreproblemenn at kommunaltansattebliroverflødige.Den demografiske
utviklingviserogsåhelleret størrebehovforarbeidskrafti dennesektoreni fremtiden.

Høringsnotatet:Departementetbeskriveren samfunnsøkonomiskgevinstved at
brukernestrivselog livskvalitetblirklarthøyereved brukav BPA, man vilfå økt
yrkesdeltakelsebåde blantbrukereog pårørendeog manvil få en velferdseffektved
lettelsei arbeidsbyrdenfor nærfamilie.

Listerkommuneneer enigei at man ved en vellykketbrukav BPA oppnårbåde økt trivsel
og livskvalitetforbrukere,men mener at deter noe man alleredei dag oppnårved
dagenspliktbestemmelse.Den praktiskearbeidsbyrdenvilmuligenslettesnoe for
brukerensnære familie,men da dettedreierseg om brukeresomalleredemottaret
relativtomfattendetilbudompraktiskbistandkan denneeffektenvære noe begrenset.
Pårørendesom tarpå segjobben somarbeidslederevilha et betydeligansvarmed å
ivaretade ansatteassistenter,sørgeforat de har turnusordningersomfungererosv,og
detteansvaretkan noki en del tilfellerkunføre tilen endringi arbeidsbyrdenutenat det
kan betraktessomen lettelse.



Høringsnotatet:Brukeremedtjenestebehovpå minst25 timerpr. uke (men mindre
enn 32 timerpr. uke) har retttil å få tjenestenorganisertsom brukerstyrtpersonlig
assistansemed mindrekommunenkandokumentereat slikorganiseringav tjenesten
vil medførevesentligøkt kostnadfor kommunen.

Listerkommunenesoppfatninger at de flestekommunerhar en betydeligandelbrukeresom
fallerinn underdettekriteriet.Flere av dissefår alleredesinetjenesterfra et begrensetantall
ansattegjennomat leiligheter/ boligerer tilknyttetpersonalbaserder ansatteer tilgjengelig
på døgnbasis.
Kompetanseni dissepersonalgruppeneer målrettetbygdoppgjennomaktivrekrutteringog
skolering.Dette både forå møte de fagligebehovog utfordringersommange av disse
brukernehar og ikkeminstforaktivtå kunnemøte Samhandlingsreformensforskyvningerav
oppgaverfra spesialisthelsetjenestenetilkommunene.Dersomdissebrukernegisrett til
brukerstyrtpersonligassistanse,og faglærtpersonellerstattesav ufaglærteassistenter,vil
det skjeen forringelseav de fagmiljøersomer i ferdmed å byggesoppi de hjemmebaserte
tjenestene.

Høringsnotatet:Departementetskriverat et formålmedtjenestener å bidratil å gjøre
den enkeltemestmuligselvhjulpeni dagliglivet.Tjenestenskalogså innebære
opplæringdersomdetteer hensiktsmessig.Med opplæringmenesopplæringi
dagliglivetsgjøremål.

Da ordningenmed BPAkominni lovom sosialetjenestervarBPA en alternativorganisering
av praktiskogpersonlighjelpforsterktfunksjonshemmedesomhar behovforbistandi
dagliglivet,både i og utenforhjemmet.I lovomkommunalehelse og omsorgstjenesterer
BPA nå en måte å organiserepraktiskbistandog opplæringpå.
Listerkommunenemener at det at detnå åpnesforå innlemmeopplæringi dagliglivets
gjøremåli BPA medførerbehovforen annenkompetansehosde personligeassistentene
enn det sominngåri praktiskbistand.Opplæringi dagliglivetsferdigheterviloftegrenseopp
tilhabilitering/ rehabilitering,noe somstillerheltandrekravtilkompetanseenn det som
handlerompraktiskbistand(hjemmehjelp).

Høringsnotatet:Rettighetenvilvidereføreprinsippenei dagenspliktbestemmelse,slik
at retttil BPAavgrensestil helse-og omsorgstjenestersomgis i formav praktisk
bistandog opplæring.Dette medførerat rettighetsbestemmelsenikkevilomfatte
støttekontakt.
Bestemmelsenomfatterhjelptil egenomsorgog personligstellog personrettet
praktiskbistand.Videreomfatteshjemmehjelpog annen hjelptil alle dagliglivets
praktiskegjøremåli hjemmetog i tilknytningtil husholdningen,for eksempelinnkjøp
av varer, matlagingog vaskav klærog boligm.m.Videreomfatterbestemmelseni §
3-2 første leddnr.6 bokstavb bistandtilå delta i fritidsaktiviteter.Bistandtil
deltakelsei fritidsaktivitetergjelderfor personerogfamiliersom har behovfor dette
på grunnav funksjonshemmingelleralder.Formåleter å hjelpeden enkeltetil en
meningsfullfritidog samværmed andre.

I forslagethar departementetvalgtå ta støttekontaktut av forslagettil
rettighetsbestemmelse.Samtidigbeskrivesbistandtilå deltai fritidsaktivitetersomomfattes
av ordningenmed BPA med formålå hjelpeden enkeltetilen meningsfullfritidog samvær
med andre. I Helsetilsynetsrapportfra 2008 «Oppsummeringav landsomfattendetilsyni
2007 med avlastnings-og støttekontakttjenesterettersosialtjenesteloven»beskrives
tjenestenslik:
«Støttekontakter en tjenesteforå hjelpeden enkeltetilen meningsfullfritidog sosialt

samvær.Avhengigav hva tjenestemottakerenhar behovforog ønsker,kan det innebære
følgetilulikefritidsaktiviteter,sikrekontaktellergi nødvendigstøttetilå mestresosiale
situasjoner».
Listerkommuneneoppfatterformuleringenei høringsnotatetsom uklareda ordningenmed
BPA beskrivestilå omfattebistandmed sammeformålog innholdsom



støttekontakttjenestene,samtidigsomdepartementetvelgerå ta ut støttekontaktfra
rettighetsbestemmelsene.

Høringsnotatet:Det at brukerefår tildeltbrukerstyrtepersonligeassistenterskal ikke
nødvendigvisbetyat brukernefår kommunaltfinansiertetjenestersomgår utoverdet
somer nødvendigfor å oppfyllehelse-og omsorgstjenestelovenskravom
forsvarlighetog nødvendigehelse-og omsorgstjenester.
Gjeldenderetttilsierikkeat kommunenskalsørgefor brukerstyrtpersonlig
assistansetil tjenestersombefolkningenellersmå kjøpedersomde ikkekan utføre
den selv.

Kommunenei Listermener at høringsnotatettydeliggjøren praksisi kommuneneder brukere
av BPA mottargjennomgåendefiere timerhjelppr uke enn øvrigemottakereav praktisk
bistandmed sammebistandsbehov.Det er derforbra at det i høringsnotatetskjeren
avgrensningog tydeliggjøringav hva somikkekan forventesinnenforhelseog
omsorgstjenestelovenskrav omforsvarlighetog hvilketjenestersomikkekan forventeså
omfattesav begrepet«nødvendigehelse og omsorgstjenester».

Høringsnotatet:Brukerskalselvskalvære arbeidslederfor faste assistenterog
innenforrammenav vedtaketbestemmehvilkeoppgaverassistenteneskalutføreog
når det skalskje.

Det er Listerkommunenesmeningat arbeidslederenslederegenskaper,personlige
egenskaperog forutsetningerforå styresineassistenterbør være en viktigdel av
vurderingenomhvorvidttjenesteneskalkunneorganiseressomBPA.Arbeidsledermå
kunneforventeså beherskeoppgavenemed å lede ogsamtidigsikreforsvarlige
arbeidsvilkårforsineassistenter.Evnentilå se seg selvsomleder er nødvendigforå
ivaretaegen selvbestemmelsei BPA ordningen.Dette innebærerat arbeidslederenkan
planleggeegen hverdagog være en tydeliglederforsinepersonligeassistentersamtidig
somhan/ hunkan ivaretasineassistentersbehovog ikkebare sineegne. Det savnesat
det i høringsnotatettydeliggjøresprinsipperforvurderingav «egnethet»forselvå være
arbeidsledersom en del av saksbehandlingenvedsøknaderomBPA.

Høringsnotatet:Dersomen brukerhar retttil å få organiserthjelpensombrukerstyrt
personligassistanse,vildet på sammemåtesom i dag være kommunenselvsom
avgjørom det er kommunenellerandreaktørersomskalha arbeidsgiveransvaretfor
assistentene.

Listerkommunenemener at det i de tilfellerder ordningenmed BPA organiseresmed
kommunensomarbeidsgiveransvarligforassistentenekan oppståkommunaleutfordringer
somikkeberøresi høringsnotatet.Kommuneneer gitten storgradav friheti forholdtil
organiseringenav sinetjenesterog i de fiestekommunerorganiserestjenesteneutenet klart
skillemellomhelse og omsorgstjenester.Dette forå oppnåen mestmuligeffektivutnyttelse
av personellressursersamtidigsombrukerefår færreansatteå forholdeseg til.Ansattekan
da ogsåfå størrestillingerenn dersomtjenestenehadde væreorganisertatskilt.For å kunne
få tildettehar kommunenemålrettetøktgrunnkompetansenblantsineansatteinnenforhelse
og omsorgstjenesteneog andelenufaglærteer derfori mangekommunersværtlav
sammenliknetmed bare forfå år siden.
Kommuneneerfarerat det kan være storeutfordringerknyttettil å følgeopp
arbeidsgiveransvareti forholdtilpersonligeassistentersomentenmå omplasseresellersom
misterjobben sin.Dette kan skjesomfølge avproblemeri samhandlingenmed bruker,på
grunnav at endringeri brukerenshelsekreveret annet faglignivåpå tjenesteneellersom
følge av dødsfallhosbruker.
En økningi brukenav BPA viløke disseuffordringeneog kan medføreat kommunenvegrer
seg forå ta arbeidsgiveransvaretforassistentene.

Høringsnotatet:Klagerved avslagpå organiseringav praktiskbistandfor brukere
med et timesbehovpå 25-32 t pr. ukeskaloversendesfylkesmannfor særskilt
overprøving.



Listerkommunene ønsker å påpeke at regionen preges av store kommuner med spredt
bosetning, noe som setter spesielle krav til organisering av kommunenes tjenester. En
ordning som skissert vil kreve at fylkesmannen tilegner seg betydelige lokale kunnskaper før
eventuelle overprøvinger av vedtak.

OPPSUMMERING

Listerkommuneneser at en lovfestetrettighettilorganiseringav praktiskbistandsomBPA
kanføre til en mer enhetligog sammenliknbartildelingspraksispå tversav kommuner.
Kommuneneer enige i at en organiseringav praktiskbistandsom BPAkanføre til økt
livskvalitetog samfunnsdeltakelsefor de brukeresom nyttiggjørseg denneordningen,og at
den i mangetilfellerikkevil medføreøkte utgifteri forholdtilordinærkommunaldrift.

Listerkommuneneser imidlertidogsåflere problemstillingersom kan oppståved en
rettighetsfestingsomforeslått.Hvisdenne rettighetsfestingenfører til at brukeresom
alleredeer tilknyttetboligermed heldøgnsbemanningønskerå erstattesittnåværendetilbud
om praktiskbistandmed BPAvildet føre til betydeligemerkostnaderfor kommunene—dette
gjelderi storgraddem somalleredemottarover32 timerspraktiskbistandi løpetav uken.
Kommunenekan ogsåkommei et skjæringspunktder en brukerhar retttil BPA utenat det
er kvalifiserteassistentertilgjengelige.
Kommunenemisterhandlefrihettil å gjøreegne skjønnsmessigevurderingerog det kan
oppstånye problemstillingerknyttettil administrasjon,videreutviklingav fagmiljøer,
veiledning,arbeidsgiveransvar(både hoskommuneog bruker)ogtilsyn.
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