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

Her er noen kommentarer fra habiliterin stearret ved Nordlandss kehuset Lofoten:

• Alle som  fyller alminnelige vilkår for  tildeling av tjenester (og som trenger
tjenester  av et  visst omfang)  får rett til BPA.

Dette er bra og ei viktig poengtering, da vi ser at det er ulik praksis i kommunene. I noen
kommuner er folk med enkelte diagnoser holdt utenfor ordninga.

Særlige  spørsmål (s. 2 i høringsbrevet)

1. Vi tror at denne endringen vil føre til at flere med utviklingshemming og flere foreldre
med barn som har nedsatt funksjonsevne vil velge ordningen. Hvordan endringen vil slå ut i
forhold til mennesker med psykiske lidelser, synes vi det er vanskelig å vurdere, blant annet
fordi vi har begrenset erfaring med denne gruppen.

2. Vi mener at brukeren bør bestemme arbeidsgiverforholdet. Intensjonen med ordningen
blir etter vårt syn bedre ivaretatt når brukeren kan velge. Noen kommuner har lite kunnskap
og erfaring om arbeidsgiverrollen innenfor BPA, mens for eksempel ULOBA har et
profesjonelt opplegg for bl.a. opplæring og oppfølging av arbeidslederen/brukeren.

Hovedregelen bør være at brukeren bestemmer hvem som skal ansettes som assistenter. Vi
har sett noen uheldige konsekvenser av at pårørende har vært assistenter. Derfor tror vi det er
fornuftig at kommunen fortsatt beholder retten til å stille som vilkår at pårørende ikke velges
som assistenter, slik det er formulert i Rundskriv 1-20/2000, punkt 4, siste avsnitt.

3. Vi synes det er vanskelig å gi et klart svar på hvem som bør ha arbeidslederansvaret
dersom brukeren selv ikke er i stand til det. Trolig bør det være åpning for flere løsninger. Vi
tror det er hensiktsmessig at flere enn i dag får en hjelpeverge som bistår dem i å ivareta sine
interesser. Dette kan reise spørsmål om det er rimelig at en så omfattende oppgave (som dette
i noen tilfeller vil være) skal legges på ulønnede hjelpeverger. Dersom kommunene er
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arbeidsleder, kan det være fare for at tjenestene blir lagt for tett opp til de kommunale
tjenestene i form og innhold. Pårørende som arbeidsledere vil lett komme i situasjoner hvor
det er fare for å blande roller.

Med hilsen

Svein Lindberg Harriet Pettersen
teamleder spesialergoterapeut


