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Behandling:
Hanne Ferdin b Olsen AP fremmet føl ende forsla til vedtak:
Se vedtak.

13'ør Ottesen FRP fremmet føl ende forsla til vedtak:
Rælingen kommune vurderer i dag brukerstyrt personlig assistanse (BPA- ordningen) som en
naturlig og viktig del av tjenestetilbudet, og at brukermedvirkning i utarbeidelsen av
tjenestetilbudet til den enkelte er en selvfølge.

Rælingen kommune støtter derfor en rettighetsfesting av BPA-ordningen.

Rælingen kommune har registrert at flere brukerorganisasjoner er overrasket over at
høringsnotatet legger opp til en helt ny og meget restriktiv og begrenset BPA-ordning. I tråd
med hele tanken bak BPA-ordningen forutsettes det at brukerorganisasjonenes
høringsuttalelser tillegges vekt i vurderingen av hensiktsmessige avgrensninger for å unngå
diskriminerende bestemmelser.

Rælingen kommune mener prinsippielt at alle med omfattende bistandsbehov uavhengig av
alder må få rett til å motta tjenestene i form av BPA. Vi mener også at den enkelte må ha rett
til å velge arbeidsgivermodell, slik at alle har en reell mulighet til å få bistand til å ivareta sin
arbeidsgiverrolle eksempelvis fra ULOBA. Forslaget må derfor sikre at brukerne får rett til
valg av arbeidsgivermodell i tillegg til selvfølgelig å velge hvem assistenten skal være.

Rælingen kommune støtter, men understreker viktigheten av å ivareta forsvarligheten, når
personen skal innvilges det samme antall timer med praktisk bistand uavhengig av
organisasjonsform. Vi har erfaring med at et enkeltvedtak om 30 timer per uke med praktisk
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bistand i samlokalisert bolig kan være en god tjeneste(det er personell tilstede i personellbase
som en kan henvende seg til ved behov utenom vedtatte punktbesøk), men at det samme antall
timer BPA tildelt i egen leilighet ikke vil være forsvarlig.

Undersøkelser viser at kommunene i gjennomsnitt gir vesentlig mer bistand til de som får
tjenestetilbudet organisert som BPA. Rælingen kommune er bekymret for at den samlede
etterspørsel etter praktisk bistand kan øke som en konsekvens av å rettighetsfeste BPA og
dermed bidra til høyere kommunale utgifter.

Rælingen kommune peker derfor på at tross forutsetningen om kostnadsnøytralitet bør en
rettighetsfesting for å være reell følges av en direkte statlig finansiering som følger brukeren.

Votering: 

Innstilling fra komite for helse og sosial falt —enstemmig.
Forslaget fra Ottesen (FRP) fikk 4 stemmer, 4 FRP
Forslaget fra Fjerdingby Olsen fikk 29 stemmer. 19 AP, SV, 7 H, V, KRF

Vedtak:
Rælingen kommune imøteser rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
gjennom endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven, og støtter de foreslåtte endringene fra
Helse- og Omsorgsdepartementet. Kommunen ser dette lovendringsforslaget som et skritt i
retning av et mer helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset tjenestetilbud, som vil gi
innbyggerne mulighet for et selvstendig liv med økt deltakelse i samfunnet.
Siden det var et krav i anmodningsvedtaket fra Stortinget at den foreslåtte rettighetsfestingen
skulle være kostnadsnøytral sammenliknet med dagens økonomiske rammer, ser Rælingen
kommune nødvendigheten av at det legges noen avgrensninger på den foreslåtte rettigheten, og
støtter de foreslåtte avgrensingene i lovforslaget. Likevel vil Rælingen kommune påpeke at de
foreslåtte avgrensningene avskjærer mange av våre innbyggere fra å falle inn under den
foreslåtte rettigheten. Det er derfor viktig at det tydeliggjøres at dagens pliktbestemmelse i
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 videreføres, hvilket betyr at kommunene fortsatt kan
tilby BPA til personer som ikke faller inn under rettigheten, og at brukerens egne synspunkter
skal veie tungt ved utforming av tjenestetilbud (jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1).
Det bes om særskilt tilbakemelding på forslagets vurdering av «stort behov» og på behovet for
særskilt overprøving hos Fylkesmannen. Kravet om et ukentlig behov på minst 25 timer
praktisk bistand før rettigheten trer i kraft er innenfor hva kommunen vil definere som «stort
behov». Kommunen støtter også overprøving fra Fylkesmannen ved avslag på BPA innenfor
intervallet 25-32 timer.
Rælingen kommune ønsker avslutningsvis å kommentere at det på sikt vil være nødvendig
med en evaluering av lovendringens konsekvenser, og om det er rom for en styrking av
rettigheten gjennom å redusere kravet til antall behovstimer og andre avgrensninger som ligger
inne i den foreslåtte lovendringen. Det må også vurderes behov for tildeling av større
økonomiske rammer til kommunene til dette formålet.
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