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Høring - forslag til rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
(BPA)

Kommunalt råd for funksjonshemmede har gjennomgått høringsutkastet og har følgende
kommentarer:

Forslag om lovfesting av retten til å velge BPA som tjenesteform støttes ubetinget og ønskes
velkommen av brukere og deres pårørende. Vi mener at det er rette veien å gå og tror at dette
vil forbedre de berørtes hverdag vesentlig.

Det samme gjelder forslag om valg av arbeidsgivermodell og innflytelse på
ansettelsesprosessen.

Dette forutsetter imidlertid at kommunen blir pålagt å legge til rette for valgfrihet.
Medlemmene i våre brukerorganisasjoner mener at dette vil skape en bedre tilpasset BPA-
ordning.

Forslag om endring av tilskuddsordningen under kap 761 post 66 på statsbudsjettet
derimot vil etter vår mening få klart negative konsekvenser for brukerne. Praksis og erfaring i
Bergen Kommune har vist at kommunen i liten eller svært varierende grad klarer å samordne
konkrete informasjons- og opplæringstiltak. Det er derfor stor sannsynlighet for at disse vil
bortfalle helt eller blir sterkt redusert for den enkelte BPA-bruker når det ikke er knyttet
særskilte midler til den enkelte bruker. Vi har forståelse for argumentasjonen om at disse
øremerkede midlene blir misbrukt til drift av tiltakene og at de derfor skal bortfalle.

Vi mener likevel at konsekvensene av å kutte dem ut vil medføre så store ulemper for  brukerne
at vi ber om at man lar være å straffe kommunene for deres misbruk av midlene og
viderefører  ordningen som den er i dag.

Brukererfaring  viser at kommunen trenger  et incitament for å innføre  ordningen for flere
brukere og flere brukergrupper.

En lovpålagt rettighet er erfaringsmessig ikke nok for at det skal skje en forandring. Praksis
viser at selv om man ifølge loven har en rettighet får man den ikke nødvendigvis oppfylt. Det
må også en økonomisk stimulering til for at kommunen skal gjennomføre i praksis det som er
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lovpålagt.  Vi vil påpeke at bruken av BPA fremdeles er i en begynnerfase der kommunen ennå
ikke har etablert rutiner for store brukergrupper som for eksempel utviklingshemmede.
Vi mener at en ordning der statlige tilskudd er fraværende vil føre til store forskjeller blant
kommunene fordi noen kommuner tar ansvaret og prøver å oppfylle lovpålagte rettigheter,
mens andre kommuner vil gjøre det i langt mindre grad.

Kommunene må fortsatt få mulighet til å søke tilskudd til BPA-brukere som har behov for et
høyt timeantall.
Dette begrunner vi igjen med erfaringen som viser at kommunen har en tendens til å kutte ut
tjenester når de medfører store kostnader.

Spørsmålet om kommunen,  pårørende eller hjelpeverge skal ha arbeidslederansvar for
assistenten dersom brukeren selv ikke er i stand til å ivareta dette må avgjøres i hvert enkelt
tilfelle

Med vennlig hilsen

Einar Georg Johannessen (sign.)
leder
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Liv Skreden
sekretariatsleder
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