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Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse (  BPA) Høringsuttalelse

Viser til brev av 29.06.2007 med høringsnotat vedrørende ovenstående.

Fylkesmannen i Vest-Agder gir i hovedsak sin tilslutning til de forslag til endringer som
fremkommer i høringsnotatet, men vil komme med følgende kommentarer:

Fylkesmannen er enig i prinsippet om at hovedregelen fortsatt må være at det er kommunen
som avgjør hvilken tjeneste som skal gis når det er fastslått at søker har krav på tjenester.
Det kan derfor selvsagt stilles spørsmål med hvorfor det skal være en spesiell og sterkere
rettighetsfesting i forhold til denne tjenestetypen.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er imidlertid først og fremst en måte å organisere
tjenesteytingen på og en sterkere rettighetsfesting vil klart bidra til større valgfrihet og
brukerinnflytelse for brukere med omfattende tjenestebehov.

Fylkesmannen er også enig i at retten til BPA bør være knyttet til at dette gjelder brukere med
et omfattende tjenestebehov. Det er i høringsnotatet anført at dette må baseres på skjønn med
et veiledende omfang på minst 20 timer i uka. Dette kriteriet må nærmere presiseres og
eventuelt vurderes tatt inn i lov eller forskrift for å sikre best mulig likebehandling.

Bruker bør, slik det er foreslått, kunne velge arbeidsgivermodell og også ha vesentlig
innflytelse på valg av assistenter. Det vil imidlertid måtte være slik at det bare er den som har
arbeidsgiveransvar som kan ansette.

Kommunen vil som nå ha ansvar for kvaliteten på tjenester som ytes og for internkontroll
med tjenestene. Det vil fortsatt bli en utfordring å sikre dette gjennom samarbeid og avtaler
dersom kommunen ikke er arbeidsgiver, og i forhold til bruker/representant for bruker som
arbeidsleder.

I høringsnotatet er det forslag om at fylkesmennene skal ha ansvar for søknader om tilskudd
fra kommuner og ha oppgaver i forhold til oppfølging og informasjon. Dette er nye oppgaver,
men i tråd med tilsvarende oppgaver i embetene i dag. En klar forutsetning for slik
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ansvarsoverføring må være at det tilføres nødvendige midler til disse nye oppgaver, slik det
også er foreslått i høringsnotatet.

Etter fullmakt

Kristian Hagest
fylkeslege


