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

Haugesund kommune  viser til høringsdokument fra Helse-  og omsorgsdepartementet av
29.06.2007.

BPA kan være et godt virkemiddel når kommunen skal yte lovpålagte tjenester som faller inn
under "praktisk bistand og opplæring". En sterkere rettighetsfesting av muligheten til å velge
BPA vil imidlertid innskrenke kommunens selvstyre. Dette innebærer at det for kommunen vil
være vanskeligere å oppnå et helhetlig ansvar for pleie- og omsorgstjenestene.

Høringsdokumentet skiller ikke klart mellom behov for tjenester etter sosialtjenesteloven og
kommunehelsetjenesteloven.  Mange mottakere av tjenester etter sosialtjenesteloven har også
behov for helsetjenester. Kommunen vil i disse sakene ha behov for å sikre tilstrekkelig kvalitet i
tjenesten og at det gjøres bruk av kvalifisert personell. Dersom arbeidet som reelt sett uføres er
helsetjenester bør det klargjøres hvilke krav som skal stilles til journalføring, hvilke plikter
assistentene skal ha til å rapportere til kommunen om utførelse av oppgavene, og hvilket ansvar
som påligger arbeidsgiver for å følge opp helsetjenester når arbeidsgiver er en annen enn
kommunen selv.

Det forslås ikke økte overføringer til kommunene ved endring av ordningen. Det kan imidlertid
legges til grunn at omfanget av BPA vil øke betraktelig i tiden som kommer. Departementet viser
selv til at 90% av brukerne av dagens ordning har fått en økning i sitt tjenestetilbud når BPA tas i
bruk. Dette vil nødvendigvis medføre økte kostnader for kommunen. Kommunen støtter forslaget
som KS har fremmet for departementet hvor det pekes på behovet for en kostnadsberegning før
det innføres endringer i BPA-ordningen.

Kommunen slutter seg for øvrig til høringsuttalelse fra KS datert 23.10.2007.
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