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Deres referanse

Høring —rett til BPA

Unio viser til høringsbrev av 23. mars 2013. Vi har følgende kommentarer.

Unio ser på BPA som en vellykket modell og verktøy som bidrar til forbedret likestilling og
deltakelse i samfunnet. Ordningen gir selvbestemmelse og kontroll og god mulighet til praktisk
hjelp og sikrer sosiale relasjoner.

Unio oppfatter at regjeringens intensjon er å opprettholde en PBA-ordning med et slikt formål,
men slik at tilgang til tjenesten rettighetsfestes, dvs, at de gis i loven som et rettskrav.

Sett i et slikt lys er det svært uheldig at Stortinget har anmodet regjeringen om å utrede
rettighetsfesting av BPA: «..innenfor den samme økonomiske ramme som gjelder i dag». Det
innebærer som departementet selv skriver på side 1, tredje avsnitt at rettighetene blir:
«avgrenset».

Unio er sterkt kritisk til både anmodningen og forslaget, fra hhv. et storting med de rødgrønne
partiene i flertall og en flertallsregjering, som faktisk vil forringe tilbudet til brukerne av BPA.

Det er spesielt alvorlig at forslaget ikke øker, men snarere hindrer, mulighetene for deltakelse i
arbeidslivet, for unge arbeidssøkende. Det understøtter heller ikke funksjonshemmede
arbeidstakere mulighet å opprettholde sysselsetting. Når ordningen blir avgrenset, vil færre få
den. Færre vil få brukerstyrt assistanse i dagliglivet som er nødvendig for å blir klar til å dra på
jobb, herunder bistand på reise. Særlig oppholdskommuneprinsippet gjør det vanskelig for
funksjonshemmede som jobber eller studerer utenfor sin bostedskommune.

Unio er også kritiske til at støttekontakters arbeid, av økonomiske grunner, ikke kan konverteres
til BPA og således sikre større stillingsstørrelser for de personlige assistentene.
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At BPA er forbeholdt mennesker under 67 år kan hindre de over 67 år å delta i arbeidslivet. Under
henvisning til at den alminnelige aldersgrense i arbeidslivet er 70 år bes departementet vurdere
om lovforslaget er i strid med EU-direktiv 200/78/EFs forbud mot aldersdiskriminering.

På bakgrunn av dette vil Unio gi støtte til prinsippet om rettighetsfesting, men slik at tjenestene
ikke blir dårligere enn det som er praktisert i dag.

Unio ber departementet for øvrig vurdere og forbedre særlig følgende punkt.

Geografisk begrensning av tjenesten
BPA bortfaller ved fylte 67 år.
Høyt innslagspunkt for tjenesten, intervallet mellom 25-32 timer
Støttekontakt utenfor BPA-ordningen
Hiesefaglig bistand utenfor BPA-ordningen
Punktvis bistand om natten, flere assistenter samtidig - ikke som BPA
Avlastningstiltak ikke som BPA
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