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Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med BPA -
høringsuttalelse fra Flekkefjord kommune

Det vises til høringsbrev datert 29.06.07.

Vedlagte høringsuttalelse ble vedtatt av hovedutvalg for helse- og sosialsektoren i møte
23.10.07 (sak 16.07).

I forbindelse med forslaget til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt
personlig  assistanse (BPA), vil en fra Flekkefjord kommunes side få peke på følgende:

1. Kommunen  har mange gode erfaringer med BPA. For en del brukere er dette en riktig
måte å organisere hjelpen på.

2. Erfaringen i vår kommune er at brukeren bør være med i utvelgelsen av assistentene,
men at kommunen følger nødvendige prosedyrer m.h.t. referansesjekk m.v. Nære
pårørende/familiemedlemmer bør ikke ansettes under denne ordningen.

3. En styrket rettighetsfesting vil kunne representere et gode for den enkelte
tjenestemottaker og kan slik sett være positiv.

4. De foreslåtte endringene antas å ville få til dels betydelige økonomiske og
administrative konsekvenser for kommunen.

5. De foreslåtte endringene vil trolig kreve at flere brukere, særlig de yngre, vil kreve
tjenestene organisert som BPA.

6. Først og fremst antas dette å ville gjelde psykisk utviklingshemmede og personer
med store fysiske funksjonshemminger.

7. Omfanget i form av timer per uke til den enkelte bruker antas ikke å bli endret i
vesentlig grad.
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8. Den økte oppsplittingen/individualiseringen av bistanden som BPA representerer vil
kunne svekke kommunens muligheter for å tilrettelegge for en helhetlig og samordnet
ressursbruk. Ved eventuell omgjøring til BPA for enkeltbrukere vil det i mange tilfeller
være umulig å trekke ut tilsvarende ressurser fra dagens tjenesteorganisering (jfr.
delte personalressurser). Denne effekten vil være særlig aktuell når tilbudet til nye
brukere skal utformes.

9. En eventuell omlegging som påfører kommunene et mindre handlingsrom må ikke
forsterkes gjennom en svekket tilskuddsordning. Mulighetene for å søke om midler til
konkrete informasjons- og opplæringstiltak knyttet til BPA i kommunen må komme
som et supplement til ordningen med stimuleringstilskudd.

Ovennevnte momenter bes lagt til grunn som Flekkefjord kommunes innspill til det fremlagte
forslaget til endringer.
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