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Ad forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med
brukerstyrt personlig assistanse  -  høringsuttalelse fra Eidsvoll
kommune

Det vises til departementets brev av 29.06.07 vedr. høring på forslag til sterkere
rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistansen (BPA).

Til de aktuelle spørsmålene som en er spesielt bedt om å uttale seg til, har vi følgende
kommentarer:

Ad s rsmål 1:
Ved å rettighetsfeste ordningen med BPA slik at alle som fyller de alminnelige vilkårene for å
motta praktisk bistand og opplæring og som har behov for omfattende tjenester får en rett
til å få hele eller deler av denne tjenesten organisert som BPA, er en klart styrking av
brukers rettigheter og valg. På den annen side vil kommunen og dennes muligheter til å
organisere og yte tjenester bli mer styrt enn før ved at bruker selv velger
tjenesteorganisering. Dette kan oppfattes som en svekkelse av det kommunale selvstyre.

I følge høringsdokumentet tas det sikte på at endringen ikke skal føre til økte utgifter for
kommunene. Dette stiller kommunen seg sterkt tvilende til idet den foreslåtte endringen
uvilkårlig vil utløse krav på at det er flere som ønsker å få benytte seg av ordningen, noe
som altså vil komme i tillegg til andre lovpålagte oppgaver.

Ad s rsmål 2:
Det er kommunen som bør bestemme arbeidsgivermodellen og at bruker gis anledning til å
bestemme hvem som skal være assistenter. Brukers rett til selv å velge arbeidsgivermodell
vil i praksis kunne bety at kommunen må forholde seg til mange aktører som tilbyr
brukerstyrte assistenter. En stiller derfor spørsmål om det er gjennomtenkt hvilke
konsekvenser det i så fall vil få for kommunen med tanke på å håndtere eventuelle
forskjellige ordninger.
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Ad s rsmål 3:
Dersom brukeren selv ikke er i stand til å ha arbeidslederansvaret,  bør dette overlates til
enten kommunen eller hjelpeverge.  Det å tillegge arbeidslederansvaret til pårørende kan i
mange sammenhenger være uheldig.

For øvrig vil vi bemerke følgende til det foreliggende høringsforslaget:

•  Ved dette lovforslaget kan man se for seg at ønsket om å få tjenester organisert som
BPA vil øke. Høringsforslaget problematiserer ikke noe i forhold til kommunens plikt å
kvalitetssikre sine tjenester.  Hvordan sikre seg at kommunen har innsyn?  Hvordan
avdekke uheldige forhold mellom bruker og assistent?

Med hilsen

Knut Viset
helse- og sosialsjef
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