
FREDRIKSTAD  KOMMUNE
Saksnr.: 2006/17305
Dokumentnr.: 18
Løpenr.: 89723/2007
Klassering: 243
Saksbehandler: Ingebjørg Olsen

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Sosial-  og omsorgsutvalget 25.10.2007 50/07
Formannskapet 01.11.2007 159/07
B st ret 08.11.2007 133/07

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

Rådmannens innstilling
Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet:

1. Høringsuttalelsen vedtas og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Fredrikstad, 15.10.2007

Sosial-  og omsorgsutvalgets behandling 25.10.2007:
Forsla fremsatt i møtet:
På ve ne av KrF FrP H o V fremmet re r. Per Lebesb KrF slikt tille sforsla
Nytt pkt. 2:
Fredrikstad kommune slutter seg til hovedinnholdet i høringsforslaget: Adgangen til å kreve
tjenester og tiltak organisert som BPA utvides, og brukere som innvilges BPA skal ha rett til
å bestemme arbeidsgivermodell og rett til å bestemme hvem som skal  være assistent.

Men:
Fredrikstad kommune kan ikke anbefale at ordningen settes  i gang før det foreligger
garantier fra statlig hold om at alle ekstrautgifter kommunene påføres som følge av ny
ordning, blir dekket.

Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Ovennevnte forslag fremmet av KrF, FrP, H og V til et nytt pkt. 2 ble vedtatt med
5 stemmer mot 4 (3 Ap, 1 Sp).

Sosial-  og omsorgsutvalgets innstilling  25.10.2007:
1. Høringsuttalelsen vedtas og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Fredrikstad kommune slutter seg til hovedinnholdet i høringsforslaget: Adgangen til å
kreve tjenester og tiltak organisert som BPA utvides, og brukere som innvilges BPA skal
ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og rett til å bestemme hvem som skal være
assistent.

Men:
Fredrikstad kommune kan ikke anbefale at ordningen settes i gang før det foreligger
garantier fra statlig hold om at alle ekstrautgifter kommunene påføres som følge av ny
ordning, blir dekket.
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Formannskapets behandling  01.11.2007:
Innstillingen fra Sosial- og omsorgsutvalget i punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 13
stemmer..
Innstillingen fra Sosial- og omsorgsutvalget i punkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer (3 FrP, 2 H,
1 FS, 1 KrF) mot 6 stemmer (4 AP, 1 PP, 1 SV).

Formannskapets innstilling av 01.11.2007 til Bystyret:

1. Høringsuttalelsen vedtas og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Fredrikstad kommune slutter seg til hovedinnholdet i høringsforslaget: Adgangen til å
kreve tjenester og tiltak organisert som BPA utvides, og brukere som innvilges BPA skal
ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og rett til å bestemme hvem som skal være
assistent.
Men:
Fredrikstad kommune kan ikke anbefale at ordningen settes i gang før det foreligger
garantier fra statlig hold om at alle ekstrautgifter kommunene påføres som følge av ny
ordning, blir dekket.

Bystyrets behandling 08.11.2007:
Votering;
Formannskapets innstilling pkt.  1 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt.2 ble vedtatt med 30 stemmer mot 23 stemmer (Ap 18, SV 2,
Bym 1, Pp 1, Sp 1).

Bystyrets vedtak 08.11.2007:
1. Høringsuttalelsen vedtas og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Fredrikstad kommune slutter seg til hovedinnholdet i høringsforslaget: Adgangen til å
kreve tjenester og tiltak organisert som BPA utvides, og brukere som innvilges BPA skal
ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og rett til å bestemme hvem som skal være
assistent.
Men:
Fredrikstad kommune kan ikke anbefale at ordningen settes i gang før det foreligger
garantier fra statlig hold om at alle ekstrautgifter kommunene påføres som følge av ny
ordning, blir dekket.

Fredrikstad, 20.11.2007
Rett utskrift

ANia Simensen
sekretær

Utskrift til: Omsorgs- og oppvekstseksjonen v/ Ingebjørg Olsen

Sammendrag
Helse- og sosialdepartementet har sendt ut høringsnotat om forslag til sterkere
rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Fredrikstad kommune avgir høring på notat.

Vedlegg
1. Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig

assistanse, Det kongelige Helse - og omsorgsdepartement 29.6.07.
2. Forslag til svar på høring fra Fredrikstad kommune 10.10.07.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
3. Brukerstyrt  personlig assistanse: Rundskriv nr. 1-20/2000 til lov om sosiale  tjenester.

Saksopplysninger
Departementet fremmer i notatet følgende forslag til endring:

• Det lovfestes en rett for brukeren som oppfyller vilkårene etter sosialtjenesteloven §
4-3 og 4-2a og som har omfattende tjenestebehov til å kreve at tiltakene og
tjenestene skal organiseres som BPA. Retten inntrer dersom tjenestebehovet er 20
timer eller mer.
Dagens regelverk er slik at BPA er regulert i sosialtjenesteloven § 4-2 a og søknad
om BPA skal vurderes på samme måte og innenfor de samme rettslige rammene
som andre tjenester i sosialtjenesteloven. Det er i dag ikke rettighetsfestet å få
tjenesten organisert som BPA.

• Bruker som er innvilget BPA skal ha retten til å bestemme arbeidsgivermodell og
hvem som skal være assistent.
Dagens regelverk er slik at det er kommunen som velger arbeidsgivermodell. I
Fredrikstad kommune er det fattet vedtak om at kommunen skal være arbeidsgiver.
Bruker (arbeidsleder) deltar i ansettelsesprosessen når det skal ansettes nye
assistenter, men det er arbeidsgiver som har ansettelsesmyndighet.

• Tilskuddsordningen under kap. 761 post 66 på statsbudsjettet endres slik at
ordningen med at kommunen søker om tilskudd knyttet til enkeltbrukere av BPA
opphører. Kommunene kan nå søke om midler til konkrete informasjons- og
opplæringstiltak knyttet til BPA i kommunen. Søknaden behandles og avgjøres av
fylkesmannen.
Dagens regelverk er slik at det er statlig stimuleringstilskudd på helse- og
omsorgsdepartementets budsjett. Kommunen søker om tilskudd til hver enkelt BPA-
bruker. Det gis tilskudd på kr. 100.000 det første året for nye brukere, deretter kr.
50.000 pr år i 3 år, til sammen inntil kr. 250.000 for hele perioden. Det er
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) som administrerer
tilskuddsordningen.

Høring er gjennomført internt i omsorgsetaten gjennom Åpen omsorg virksomhetene.

Økonomiske konsekvenser
Det foreligger ikke forslag om å øke overføringer til kommunen som følge av
rettighetsfesting av BPA.
Ved å rettighetsfeste BPA vil det mest sannsynelig føre til en økning av søknader om BPA
fra flere brukergrupper. I rundskriv I-15/2005 ble det gitt retningslinjer om at også
funksjonshemmede med kognitiv funksjonssvik, og som ikke kan ivareta brukerstyringen
selv, også skal kunne få tjenesten organisert som BPA. Det gjelder for eksempel
utviklingshemmede og familier med barn med nedsatt funksjonsevner hvor nære pårørende
fungerer som arbeidsledere i BPA ordningen. Vi har mest sannsynlig ikke sett virkningen av
at det er åpent for at flere brukergrupper skal kunne innvilges BPA.
Det vil alltid utløse forholdsvis mange kommunale ressurser både med hensyn til
saksbehandling og å drifte flere BPA ordninger i kommunen.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant
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Vurdering
Som det fremkommer i vedlegg  Svar på høring fra Fredrikstad kommune - forslag til
sterkere rettighetsfesting av ordningen brukerstyrt personlig assistanse  10.10.07
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