
 

Forslag til høringssvar om lovhjemling av rett til praktisk 

bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA)  

 
Dette høringssvar er utarbeidet av Ringsaker Høyre og oversendt Ringsaker 
Kommune som forslag til svar. I det lokale svar fra formannskapet er 
innholdet vesentlig forandret slik at vi ikke kan innestå for helheten i 
høringssvaret. 

 
A. Ringsaker Høyre støtter at det blir en lovfestet rett for brukerne å velge BPA-ordningen som 

organisering av assistanse. Det er en ordning som bidrar til at mennesker med funksjonstap og 
stort bistandsbehov, kan beholde styring over eget liv.  
 
B. Ringsaker Høyre vil innenfor en slik ordning bestemme omfanget gjennom tildeling av 

ressurser i form av timer. Det kommunale selvstyre og kommunens behov for prioritering av 
ressurser mellom ulike grupper vil bli foretatt ved tildeling av timer. For å sikre brukerens 
styringsrett bør timeressursene i ordningen tildeles for en lengre periode om gangen, som for 
eksempel ett år. Da vil brukeren selv disponere timene og kunne bruke dem ut etter behov.  
 
C. Ringsaker Høyre støtter en avgrensning av en eventuell rettighetsfesting til å gjelde søkere 

med store og varige behov, men det bør ikke settes en grense på antallet timer. Ved å låse 
retten til BPA til et absolutt timetall, risikerer vi at beslutningen om tjenestetilbud blir tatt uten 
tilstrekkelig skjønnsmessig vurdering av brukerens situasjon. Det bør i stedet utformes 
veileder(e) for vurdering av hva som er et stort og varig behov.  
 

D. Ringsaker Høyre mener det er nødvendig å presisere at BPA ordningen ikke er begrenset på 

en slik måte at de tildelte timeressursene kun kan brukes innenfor kommunens grenser. Vanlig 
reise, ferie, fritid og arbeidsaktiviteter i en annen kommune skal ikke føre til at brukeren må skifte 
assistent og søke en ny kommune om egen ordning der. I den grad det oppstår situasjoner der 
de gis tjenester i en annen kommune som etter loven skulle vært betalt av den andre 
kommunen, bør det søkes å løses som et forhold mellom de to kommunene og ikke fremtvinge 
en situasjon med ulike ordninger for brukeren.  
 

E. Ringsaker Høyre mener at BPA ordningen er beskrevet i høringsutkastet som en mer 

begrenset ordning enn slik mange kommuner praktiserer ordningen i dag. I høringsutkastet er 
tjenestene delt opp i mange undergrupper, slik som helsetjenester, støttekontakt, assistanse osv. 
For brukeren og deres familier vil dette kunne undergrave intensjonen med ordningen og bidra til 
at mange brukere med omfattende behov allikevel ikke kommer over det timeantallet som er 
foreslått som grense for retten. Kommunen er bekymret for at den fragmenteringen av de ulike 
bistandsordningene som høringsutkastet legger opp til skal bli norm i kommunene og dermed at 
rettighetsfestingen slik den er foreslått i realiteten blir en svekkelse av innholdet i ordningen.  
 

Høringssvaret er fra Ringsaker Høyre, da vi mener Ringsaker Kommunes svar på høringen ikke 

var klar nok og heller ikke fyllestgjørende. Svaret fra Ringsaker Kommune var ikke tydelig 

nok, og det viktigste som ikke fremkom eller som var vanskelig å finne var viljen til at en 

innbygger med vedtak om BPA kan velge tilbyder selv som alternativ til kommunen. 
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