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Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig 
assistanse BPA - høringsvar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring 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).  
Eventuelle merknader til lovforslaget sendes elektronisk innen 1. august 2013. 
 
Kommunestyret i Horten kommune fattet 24.06.2013 følgende vedtak: 
 

1. Horten kommune er enig i hovedpunktene i forslaget til rettighetsfesting av BPA og 
begrunnelsene for dette. 

 
2. Horten kommune forutsetter at bruker av BPA kan ivareta oppgaven som arbeidsleder 

eller har en nærperson som bistand for denne oppgaven. 
 

3. Tiltak/reformer som medfører økte kostnader for kommunen, forutsettes kompensert. 
 
 
Departementet hadde i 2007 på høring forslag om rett til BPA dersom tjenestebehovet var 20 
timer eller mer.  KS og de fleste kommunene gikk for lovfesting av rett til BPA, men det ble i 
høringen reiste flere prinsipielle og praktiske problemstillinger. Departementet varslet Stortinget, 
i budsjettproposisjonen for 2009, at spørsmålet om rettighetsfesting av ordningen ville bli sett i 
sammenheng med harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. 
Bestemmelsen om BPA er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 som trådte i kraft 
01.01.12. 
 
Det ble den gang i flere høringsuttalelser pekt på at flere av de personene som oppfyller 
vilkårene for BPA, har et sykdomsbilde som medfører at samspillet med assistenten vil bli 
vanskelig, og kanskje umulig å få til. 
 
Kommunen har arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA ordningen. Den som har rett til BPA 
må som arbeidsleder blant annet sørge for at arbeidstidsbestemmelsene blir overholdt, og at 
det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet tilfredsstiller lovens krav. Dette er sentrale rettigheter for 
assistentene. Dersom arbeidsleder av ulike årsaker ikke utfører disse oppgavene, fratas 
assistentene sentrale rettigheter, og det kan føre til at de etter kort tid slutter. Med et høyt 
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”forbruk” av assistenter kan det bli vanskelig å finne nye ansatte, og kommunens administrative 
kostnader vil øke. 
 
Horten kommune foreslår derfor at retten til BPA begrenses til de som kan ivareta oppgavene 
som arbeidsleder. Dette kan gjøres ved å sette inn et 6. avsnitt i lovforslaget, som eksempelvis 
kan se slik ut: Dersom pliktene som arbeidsleder ikke oppfylles, har bruker ikke rett til å få 
tjenesten organisert som BPA. 
 
Personer med et stort hjelpebehov kan allerede bo i bemannet bolig, organisert med personell i 
fast turnus av kommunen. Det bør muligens også fremkomme at dersom man takker ja til slik 
boform, faller retten til BPA bort, slik at disse ikke kan kreve egne assistenter og 24 timers BPA. 
 
For øvrig er kommunen av den oppfatning at BPA er en hensiktsmessig organisering for 
innbyggere som tilfredsstiller vilkårene og har et hjelpebehov over 25 timer. 
 
Med hilsen 
 
 
Sissel Andreassen 
rådgiver 
 
 
 
  
 


