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Høringsuttalelse om forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA).

Lillesand kommune har gjennomgått forslag til sterkere rettighetsfesting av BPA.
Kommunen vil nedenfor kommentere de problemstillinger som anses som aktuelle for
kommunen.

Innledningsvis kan det nevnes at det i Lillesand kommune er pr.17.10.2007 6 brukere som
har vedtak om BPA. Antall timer med BPA varierer fra 4-12 timer pr.uke. Noen brukere har
BPA kombinert med hjemmesykepleie/praktisk bistand ("hjemmehjelp").
Kommunen har inntrykk av at flere vil søke om BPA etterhvert som ordningen blir bedre kjent
i befolkningen.

Høringsforslaget beskriver at retten til å kreve at hjelpen organiseres som BPA inntrer når
tjenestebehovet er 20 timer eller mer.
I kommunen er det hovedsakelig tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov og
kognitive funksjonsnedsettelser (psykisk utviklingshemming) som har tjenester i et omfang
over 20 timer/uke. Dette er personer som hovedsakelig bor i tilknytning til personalbaser fordi
de har behov for døgnkontinuerlig oppfølging. Disse tjenestemottakerene får hjelpen fra
kommunal habiliteringstjeneste som organiserer tiltak og tjenester til mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser.
Det byr på organsisatoriske og administrative prblem å omgjøre tjenester som det allerede er
fattet vedtak om. For eksempel hvis en person har vedtak om hjemmesykepleie og praktisk
bistand er det umulig å hente ut ressursene fordi disse er knyttet opp mot besatte
årsverk/faste stillinger i hjemmetjenesten. Det lar seg vanskelig gjøre rent praktisk at
ressursene skal følge brukeren. Kommunen vurderer nåværende organisering som
hensiktsmessig. Behovet for individuell tjenesteyting er ivaretatt ved dagsens organisering.

I høringsforslaget foreslås det at bruker som er innvilget BPA skal ha rett til å bestemme
arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent. Kommunen vurderer det som
vanskelig at hele ansettelsen overlates til brukeren dersom kommunen skal ha
arbeidsgiveransvaret overfor assistentene. Dersom vedtak om BPA blir avsluttet vil
kommunen fortsatt ha arbeidsgiver ansvaret overfor assistentene. Lillesand kommune mener
derfor det er avgjørende at kommunen selv må avgjøre hvem som skal ha
arbeidsgiveransvaret i disse sakene.
Bruker som er innvilget BPA skal ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og hvem som
skal være assistent. Lillesand kommune mener retningslinjene i Rundskriv 1-20/2000 til Lov
om sosiale tjenester mv. Brukerstyrt personlig assistanse om at  "pårørende og andre
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nærstående som yter omsorg, bør eventuelt få kompensasjon etter sosialtjenesteloven § 4-
2 bokstav e eller avlastning etter §4-2 bokstav b, og ikke ansettes som personlige
assistenter"
bør være gjeldende. Kommunen bør kunne stille som vilkår at disse ikke ansettes.
Erfaringen tilsier at grenseoppgangen mellom lønnede og ulønnede oppgaver nærstående
gjør for brukeren er problematisk å trekke opp.

Stimuleringstilskuddet bør fortsatt kunne brukes til drift, behovet for BPA er vanskelig å
forutse i noen tilfeller enten ved at behovet kommer akutt etter ulykke eller sykdom, eller ved
tilflytting til kommunen. Organiseringen av tjenesten i kommunen gjør det nesten umulig at
timer og tjenester følger brukeren når det er krav om organisering som BPA.
Stimuleringstilskuddet har muliggjort etablering av BPA og at kostnadene knyttet til  tjenesten
har blitt lagt inn i kommunens budsjett.
RO har ivaretatt kommunens behov for opplæring av arbeidsledere og rådgivning generelt og
i enkelttilfeller på en god måte.
Det er nødvendig at den samme kompetansen etableres hos Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen

Hilde Trølm ` ikr
Enhetsleder Ellen Berger

konsulent
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