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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Svelvik kommune har mottatt denne høringen og har 
følgende vedtak: 

Målet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), slik det er beskrevet blant annet i Rundskriv I 
– 20/2000 til Lov om sosiale tjenester m.v., er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og 
samvær med andre, og å bidra til at funksjonshemmede får et aktivt og mest mulig uavhengig liv 

til tross for funksjonsnedsettelsen.  

Ordningen fungerer slik at den funksjonshemmede selv, eventuelt med bistand fra en 

nærstående, organiserer og leder arbeidet med assistentene. 

I ovennevnte rundskriv og i Norsk Standard for BPA, er ordningen definert som «en alternativ 
organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for 
bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet».  

 

I det mottatte høringsnotatet ”Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)”, er definisjonen gjengitt slik: «Brukerstyrt 
personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på.»   
 
Kommunen mener det er uheldig dersom dette er ment som, eller blir oppfattet som, en 
endring av ordningens formål. Det er grunnleggende viktig at BPA bevares og forsterkes 
som en alternativ organisering av praktisk bistand både i og utenfor hjemmet, og at det 
er brukeren selv som avgjør hvordan den praktiske hjelpen organiseres. 
 
Videre bør det understrekes at kommunene kan velge å utvide BPA- tilbudet ut over det 
minimumsnivået som følger av Regjeringens forslag, - eksempelvis ved å konvertere 
støttekontakttimer til BPA timer slik dette allerede har blitt praktisert i lang tid i mange 
kommuner.  
 
Forslaget til styrket rettighetsfesting slik det nå foreligger, gir etter Regjeringens anslag 
en individuell rett til BPA for om lag 1/3 av dagens brukere.  
 
Kommunen er av den mening at det må være et siktemål å styrke rettigheten ytterligere, både 
ved suksessivt å redusere på kravet til antall behovstimer, og at personer over 67 år også bør 
kunne omfattes av ordningen. Både erfaringene fra bruken av BPA, og ikke minst formålet med 
ordningen hvor selvstendig livsførsel, uavhengighet og økt samfunnsdeltakelse er viktige 
hovedelementer, tilsier en økt satsning på BPA i årene fremover 
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 Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig! 

 
 


