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Innføring av Borgerstyrt Personlig Assistent 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 16 500 virksomheter med 220 000 ansatte fra alle 

sektorer og bransjer i norske økonomi. Virke representerer bl.a. brukerorganisasjonene i 

helsesektoren, Uloba, private rehabiliteringssentre og de ideelle aktørene i helse- og 

omsorgssektoren.   

 

Konklusjon:  

 Virke støtter innføring av individuell rett Borgerstyrt Personlig Assistent (BPA) 

 

 Virke mener at regjeringen må komme Stortinget i møte og foreslå økte bevilginger 

for en god innføring av rett til BPA  

 

 BPA er et viktig bidrag til arbeidslinjen; BPA vil bidra til at flere funksjonshemmede 

kan delta i arbeidslivet. BPAs bidrag til arbeidslinjen og en bedre hverdag for 

funksjonshemmede må tas med i regnskapet ved innføring av 

rettighetsbestemmelsen. 

 

 Virke ønsker en videre definisjon av "stort behov". Forslaget til definisjon er uegnet 

og vil i realiteten ekskludere mange av brukerne som har et reelt behov for BPA. 

Virke anmoder regjeringen om å merke seg forslagene fra FFO og Uloba. 

 

 Retten til BPA bør også gjelde personer over fylte 67 år. 

   

 Rettighetsbestemmelsen må gjelde helsetjenester, støttekontakt og avlastning. 

 

 Rettighetsbestemmelsen må gjelde tjenestebehov som krever mer enn en 

tjenesteyter, samt nattevakt. 

 

Virke har tatt til orde for innføring av individuell rett til Borgerstyrt Personlig Assistent (BPA) 

og er glad for at dette nå iverksettes. BPA et eksempel på at brukerne av velferds- og 

omsorgsløsninger selv tar kontrollen over hvilken bistand de ønsker i hverdagen. BPA har 

f.eks. bidratt til at mange funksjonshemmede har en bedre hverdag. BPA er et viktig bidrag 

til arbeidslinjen ved at flere funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet. BPA er også et 
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tydelig og godt eksempel på brukerstyrt innovasjon i både tenkningen rundt og 

organiseringen av velferdstjenester som kommer nedenfra, fra brukerne selv.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser i høringsnotatet til at BPA skal innføres innenfor 

"samme økonomiske rammer som i dag." Virke vil her bemerke at flere av de 

begrensningene departementet foreslår bidrar til å undergrave hele poenget med rett til 

BPA. HOD har etter Virkes syn et for ensidig søkelys på kostnadssiden ved innføring av 

BPA. Mye av poenget med BPA er at brukerne skal få et mer fullverdig liv, for eksempel ved 

å delta mer i arbeidslivet. BPA vil på den måten også ha en økonomisk oppside; brukerne 

blir mer selvhjelpene, har mindre behov for kostbare spesialist- og primærhelsetjenester og 

vil bidra til verdiskapingen i arbeidslivet. Summen av dette er at brukerne i større grad vil 

klare seg selv både økonomisk og sosialt.   
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