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Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) 
 
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) er godt fornøyd med at det legges opp til en 
styrking av rettighetene rundt BPA i Sosialtjenesteloven. Ordningen har for mange av våre 
medlemmer medført økt livskvalitet og sikret deltakelse i arbeid, skole og sosiale arenaer. 
Utgangspunktet for BPA er brukerens behov for fleksibilitet og medvirkning i hvordan 
hverdagen skal leves. LTN mener at forslaget på mange områder er med å tydeliggjøre disse 
rettighetene.  
Vi har derimot behov for å kommentere to momenter i saken.  
 
Finansiering av BPA 
LTN er enige i ULOBAS forslag om statlig finansiering av BPA ordningen for brukere som 
har et hjelpebehov på 20 timer eller mer. Ordningen vil sikre geografisk likhet og 
forutsigbarhet for brukere med store og sammensatte tjenestebehov.  
 
20 timersgrense for rett til BPA 
Vi er uenig i at det settes en minimumsgrense på 20 timers tjenestebehov for å utløse retten til 
BPA. Et slikt forslag gir et helt unaturlig skille der de individuelle behovene brukeren har 
settes til side. En bruker med et hjelpebehov på mindre enn 20 timer pr. uke, som er i arbeid, 
vil kunne ha behov for selv å styre når og hvordan hjelpebehovet skal organiseres og utføres. I 
slike tilfeller kan BPA være en forutsetning for deltakelse på arenaer som er viktig for 
brukerens livskvalitet. Vi mener derfor at hver sak individuelt må vurderes når beslutningen 
om retten til BPA tas. 20 timers grensen blir absolutt og vil undergrave brukerens 
grunnleggende rett til medbestemmelse i eget liv.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Landsforeningen for trafikkskadde 
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