
FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KONGSBERG 29. oktober 2007

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg (FHRK)  legger til grunn for denne uttalelse at

1. BPA er ikke en pleie- og omsorgstjeneste. Det er derimot et verktøy som gir også personer
med funksjonsnedsettelser muligheter til å leve et fritt og uavhengig liv. Mange av disse
personene trenger først og fremst praktisk hjelp, og ikke pleie og omsorg.

2. Alle norske borgere ønsker å leve et fritt og uavhengig liv der de kan arbeide, gå på skole,
reise, utfolde seg sosialt og dyrke sine fritidsinteresser. Dette gjelder også borgere med
funksj onsnedsettel ser.

Det er et faktum at de ordinære kommunale hjemmetjenestene ikke klarer å oppfylle disse
behovene, hovedsaklig på grunn av manglende ressurser og avgrenset tjenesteområde. En
hjemmetjeneste fungerer, som navnet forteller, kun i hjemmet. En person med funksjons-
nedsettelser trenger assistanse ikke bare i hjemmet, men også på skolen, på arbeidsplassen og på
reiser. Disse behovene er det kun BPA som kan dekke. Videre vil man som mottaker av hjemme-
tjenestene aldri være garantert å få hjelp tidsnok om morgenen, hvis man for eksempel må rekke
skole eller jobb, fordi hjemmetjenestene har mange andre tjenestemottakere som skal ha hjelp,
samt at de har sine vaktskifter og rapporteringer å forholde seg til.

FHRK mener at BPA er dagens og morgendagens måte å løse funksjonshemmede personers
assistansebehov på. Det er kun denne ordningen som oppfyller Stortingets målsetting om "større
valgfrihet og brukerinnflytelse." Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er at brukeren/borgeren
selv får velge arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent. Siden mange av arbeids-
oppgavene er av svært personlig og intim art, er det av stor betydning at "kjemien" stemmer
mellom bruker og assistent.

FHRK støtter høringsnotatets hovedforslag om rettighetsfesting av BPA. Vi er også enig i at
diagnose og alder ikke skal begrense muligheten til å få rettighetsfestet BPA. Vi er derimot
skeptisk til å sette ei grense på 20 timer assistanse pr. uke for å få rettighetsfestet behovet for
BPA. Vi begrunner denne skepsisen med at ei slik grense vil betinge et kommunalt skjønn, noe



som utvilsomt vil føre til store forskjeller fra kommune til kommune, og at mange vil falle
utenfor rettighetsfesting av BPA.

FHRK mener at BPA i bunn og grunn handler om å få oppfylt sine elementære menneske-
rettigheter som en aktiv deltaker i eget liv og i samfunnslivet. Utestenging fra muligheten til å få
leve et fritt og uavhengig liv, også for personer med funksjonsnedsettelser, er en klar
diskriminering. Derfor støtter Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg forslaget om
rettighetsfesting av borgerstyrt personlig assistanse.

Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg

Niels Gabrielsen (s)
leder


