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Høring om endringer i pasient og brukerrettighetsloven – rett til brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) 

Statens seniorråd viser til departementets brev og høringsnotat av 22. mars 2013. Vi 
mener i utgangspunktet at det er bra at departementet nå foreslår å rettighetsfeste 
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men vi stiller oss sterkt kritisk til at 
retten til BPA bare skal gjelde for personer under 67 år. 

Eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ha samme behov for hjelp til praktisk 
bistand og til å leve et mest mulig aktive og meningsfulle liv som yngre mennesker. Vi 
mener derfor at dette forslaget er direkte aldersdiskriminerende.  

Forslaget går på tvers av de rådende tanker i samfunnet i dag, der det er et ønske at eldre 
mennesker skal leve et aktivt og selvstendig liv, delta lenge i arbeidslivet og bo hjemme og 
klare seg selv så lenge som mulig. Forslaget går også på tvers av departementets tidligere 
forslag, da rettighetsfesting av BPA ble utredet i 2007. Den gang mente departementet at 
det ikke skulle være noen aldersbegrensning for rett til BPA.  

Mennesker som har behov for og får godkjent BPA er vanligvis sterkt funksjonshemmet. 
Mange er såkalte «ressurskrevende brukere» - og det er økonomisk kostbart for 
kommunene å gi dem den hjelp og omsorg som er nødvendig. Dagens ordning med 
statlige øremerkede tilskudd for «ressurskrevende brukere» gis bare for personer under 
67 år. Statens seniorråd har også tidligere pekt på at dette er en uholdbar ordning. Selv 
om mange kommuner opplever ordningen med BPA som økonomisk krevende, kan vi ikke 
akseptere at det settes en øvre aldersgrense for verdig og nødvendig bistand og omsorg. 

Vi mener at lovforslaget om rettighetsfesting av BPA må endres før det legges fram for 
Stortinget. Å begrense retten til BPA til de under 67 år oppfatter vi som sterkt 
aldersdiskriminerende og i utakt med andre politiske signaler som aktiv aldring og å 
avskaffe diskrimineringen i Norge. Uten en slik endring, kan vi ikke gi vår støtte til at 
lovforslaget fremmes.  
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