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

Vi viser til brev av 29. juni 2007 om ovennevnte.

Slik KRD forstår høringsnotatet kap. 9 om forholdet til arbeidsmiljøloven skal brukeren
selv kunne velge et andelslag eller selv stå som arbeidsgiver, samtidig som kommunen
er ansvarlig arbeidsgiver. Dette kommer til uttrykk på side 17.

KRD ser at det kan være utfordringer knyttet til at kommunen skal ha en
arbeidsgiverfunksjon samtidig som kommunen ikke har kontroll over viktige
arbeidsgiverfunksjoner - og arbeidsgivers normale personalpolitiske virkemidler.

Slik KRD forstår forslaget kan kommunen verken si opp avtalen med assistenten eller
drive annen form for personalpolitiske virkemidler som omplassering, etc. dersom
assistenten på en eller annen måte forsømmer sine plikter. Det er derfor tilsvarende
problematisk hvis kommunen skal være ansvarlig for kvaliteten i tjenester som i praksis
utføres av personer som kommunen ikke har instruksjonsmyndighet over, som
kommunen ikke selv har valgt som den praktiske utfører av arbeidsoppgaven, og som
kommunen ikke kan sette seg i mot valget av. Kommunen får ansvaret, men ingen
virkemidler.

I for eksempel en erstatningssak der den personlige brukerstyrte assistenten har begått
en erstatningsutløsende feil/forsømt sin tjeneste/ikke oppfylt lovens krav kan
kommunen vanskelig gjøres ansvarlig, dersom kommunen ikke har fullt
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arbeidsgiveransvar - og instruksjonsmyndighet. Disse spørsmålene må, etter Øs
vurdering, problematiseres og få sin avklaring.

Vi viser for øvrig til våre innspill i forbindelse med utarbeidelsen av høringsnotatet. Selv
om forslaget ikke innebærer en endret rolledeling når det gjelder vurdering av den
enkelte tjenestemottakers behov for bistand, kan det knytte seg usikkerhet til hvorvidt
en sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse medfører økte
kostnader for kommunesektoren. Sektoren er imidlertid bedt om å vurdere dette
særskilt. KRI) ber om å bli holdt orientert om tendensen i høringssvarene fra
kommunesektoren.

Med hilsen

Hanne Finstad e.f.
avdelingsdirektør
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