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HØRINGSNOTAT OM STERKERE RETTIGHETSFESTING AV BRUKERSTYRT
PERSONLIG ASSISTANSE ( BPA ).

Det henvises til Departementets høringsnotat av 29.06.2007 - høring - forslag til sterkere
rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for
underliggende etater og medlemsorganisasjoner. Modum kommune oversender av den grunn
Sitt høringsnotat til KS - Buskerud.

Modum kommune er i hovedsak enig i de synspunkter som fremkommer i høringsnotatet fra
12-kommunesamarbeidet i Vestfold, datert 24.09.2007.

Modum kommune vil særskilt peke på følgende områder:

• Kommunen reagerer på at prinsippet om at alle nye arbeidsledere, nå foreslås
endret. Den individuelle opplæringen som har vært knyttet til
stimuleringstilskuddet burde i større grad ha vært styrket, fremfor at en foreslår
den endret. Ett av eksemplene på dette er forhold beskrevet i brev fra
Arbeidstilsynet Sør-Norge, datert 11.06.2007. (vedlegg til 12- kommune
samarbeidet i Vestfold).

• Det er viktig at kriteriet for at rettigheten til BPA utløses tydelig, slik at det i minst
mulig grad skapes grunnlag for store forskjeller kommunene imellom.
Det skal fortsatt utøves skjønn i forhold til behovet for antall timer praktisk bistand
pr. uke. Dette skal også vurderes opp i mot evnt. andre kommunale tjenester som
hjemmesykepleie - omsorgslønn etc. Kommunen vil også fortsatt ha det faglige
ansvaret for at brukeren far en tjeneste som i henhold til særlovgivningen ansees
som forsvarlig.

• En rettighetsfesting slik den er foreslått, vil uten tvil ( erfaringsmessig ) by på
vesentlig større faglige ( kommunens faglige ansvar for kvalitet - intern-kontroll
og HMS- arbeide) og økonomiske utfordringer.
Etter de nye refusjonsreglene for ressurskrevende brukere, vil kommunen fortsatt
få det største økonomiske ansvaret. Det henvises til side 8 - 3 avsnitt i 12
kommune samarbeidets høringsnotat.



• Kommunen er enig med departementet i at begrepet "brukerstyrt personlig
assistanse " fortsatt brukes som begrep.
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