
 
 

Rehabiliteringsavdelingen 
 

 

Sporveisgata 10, 0354 OSLO Telefon : 23 21 50 00 Bankgiro : 1644.01.69868 
Postboks 5900 MAJORSTUEN Telefax : 23 21 50 76 E-post : rehab.oslo@blindeforbundet.no 
0308 OSLO Org. nr. : 971 038 179 Internett : www.blindeforbundet.no 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo        Oslo, 01.11.2007 
 
 
 
Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) 
 
Norges Blindeforbund mener det er av stor betydning at man nå 
rettighetsfester ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er 
mange som frem til nå har slitt med å få tjenester fra kommunen organisert på 
denne måten. En rettighetsfesting vil være med på å sikre en bedre og mer 
konsekvent ordning der flere kommuner må bruke denne måten å organisere 
tjenestene på. 
 
For å få en ordning som sikrer at de som har behov for BPA får organisert 
tjenestene fra kommunen på denne måten, er det flere av punktene det må 
gjøres noe med. 
 
Vi vil nedenfor gå gjennom de punktene i høringen det er nødvendig å endre 
på. 
 
 
Begrensning i forhold til antall timer 
 
Det går frem av høringsnotatet at HOD ønsker å sette en grense for hvem som 
kan få BPA, i forhold til hvor mange timer praktisk bistand den enkelte får 
innvilget. Man må, i henhold til departementet, få innvilget minst 20 timer i uka 
for å få rett til å organisere tjenesten som BPA. 
 
Et av hensynene bak BPA ordningen er at tjenestemottakeren skal ha en 
fleksibel ordning og kunne styre sin egen tid. Ved å sette en grense på 20 
timer vil man i stor grad sette dette hensynet til side, da mange av Norges 
Blindeforbund sine medlemmer får tildelt praktisk bistand under denne 
grensen. En person som har innvilget for eksempel 5 timer i uka har fortsatt 
behov for selv å bestemme når timene skal brukes. Det sier seg selv at 
mennesker som har et normalt sosialt liv vil ha behov for å bruke timene 
forskjellig fra uke til uke. Dessuten vil man sannsynligvis oppleve at den 
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enkelte kommune vil legge seg på en grense for tildelte timer som er akkurat 
under grensen for hva som gir rett til BPA. 
 
Norges Blindeforbund mener det er meget viktig at man ikke setter noen 
grense i forhold til innvilget timeantall, for hvem som kan få BPA, når man nå 
rettighetsfester ordningen. 
 
 
Arbeidsgiver- og arbeidsledermodellen 
 
Det er viktig at bruker selv er med i alle beslutningsprosesser rundt ordningen. 
Både i forhold til hvem som skal være arbeidsgiver, og i forhold til valg av 
assistent. Det er viktig at forholdet mellom assistent og bruker er godt, da 
mange av de oppgavene som skal utføres er av meget privat karakter. Norges 
Blindeforbund mener derfor at valg av arbeidsgiver må være brukerstyrt. 
 
I de tilfellene der bruker selv ikke har muligheten til å ha arbeidslederrollen er 
det viktig at den som representerer brukerens interesser, har rollen som 
arbeidsleder. Dette bl.a. fordi det er viktig at den som kjenner brukerens behov 
best, har ansvaret for, sammen med bruker, å definere hva assistenten skal 
gjøre. 
 
Norges Blindeforbund mener det vil være å undergrave ordningen hvis man 
åpner for at private kommersielle interesser kan fungere som arbeidsgivere. I 
Sverige har man gjort dette. Det har resultert i at de økonomiske interessene 
har gjort prisene uakseptabelt høye. Fortjenesten går da til selskapene og ikke 
assistentene selv som blir sittende med størstedelen av fortjenesten. Dette 
gjør at det er store problemer med å finne assistenter. 
 
Norges Blindeforbund foreslår derfor at det kun er den som har fått tildelt BPA, 
kommunen eller ikke kommersielle organisasjoner som kan virke som 
arbeidsgivere, og at beslutningen rundt dette er brukerstyrt. Norges 
Blindeforbund foreslår at arbeidslederrollen, i de tilfellene der bruker selv ikke 
kan ha rollen, gis til den som representerer brukerens interesser. Kommunen 
må naturlig nok være forpliktet til å ta rollen der det ikke er noe annet 
alternativ. 
 
 
Hvor mange vil ønske tjenestene fra kommunen organisert som BPA? 
 
Slik Norges Blindeforbund ser det vil ikke rettighetsfesting av ordningen føre til 
en økning i antall personer som ønsker ordningen BPA. Det som kan føre til en 
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økning er at flere blir oppmerksom på at ordningen finnes. Det er dessverre 
veldig mange som i dag ikke vet om ordningen. 
 
En rettighetsfestning vil kanskje føre til at flere får ordningen innvilget. Det er i 
dag alt for mange som får avslag på søknad om BPA, noe som jo er et av 
hensynene bak å rettighetsfeste ordningen. Det er altså lite som tyder på at 
antallet som søker vil øke som en følge at rettighetsfestingen i seg selv. 
 
 
Aldergrense 
 
Norges Blindeforbund er enige med departementet i at det ikke må settes 
noen aldersgrense for hvem som kan få BPA. Det er et faktum at flere og flere 
lever lenger og mange vil få behov for tjenester fra kommunen etter fylte 70 år. 
Det er derfor viktig at også disse har tilgang til BPA.  
 
 
Finansiering av BPA ordningen. 
 
Norges Blindeforbund mener det er viktig at tilskudd til BPA brukes til 
informasjon, opplæring og veiledning, da det kun er et fåtall av de som trenger 
ordningen som kjenner til den. Det vil derfor være riktig at kommunen i 
søknaden om tilskuddet, dokumenterer hva tilskuddet skal brukes til. Det må 
fortsatt være Sosial- og helsedirektoratet som vurderer disse søknadene slik at 
man forhindrer en forskjellsbehandling. 
 
Når det gjelder finansieringen av selve ordningen mener Norges Blindeforbund 
det er veldig viktig at kommunen får en økonomisk støtte som gjør at de faktisk 
kan gi den enkelte det tilbudet de har rett på. Vi mener derfor at staten må gå 
inn og finansiere tjenesten tidligere enn det departementet foreslår. Norges 
Blindeforbund er enige med ULOBA i at staten må finansierer den delen av 
ordningen som overstiger 20 timer i uka. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Blindeforbund 
 
 
Atle Lunde      Unn Ljøner Hagen 
Fungerende leder    Seksjonsleder, serviceseksjonen  


