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Høringsuttalelse:  vedrørende sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)

SAFOs organisasjoner har sendt egne høringsuttalelser som er detaljerte. Her
ønsker vi å understreke de viktigste sammenfallende innspill fra SAFO. For nærmere
begrunnelser og konsekvenser, vises det til NFU, NBF og NHFs innspill.

• SAFO er positiv  til forslaget om å styrke rettighetsfestingen av brukerstyrt
personlig assistanse.

• SAFO er sterkt imot at rettighetsfestingen kun skal gjelde de personer som har
behov for 20 timer eller mer. Det er ikke slik at BPA er mindre viktig for
personer som trenger færre assistansetimer. Dette kan føre til at en stor andel
av mennesker med nedsatt funksjonsevne fortsatt kan diskrimineres og
umyndiggjøres. Det vil føre til mindre fleksibilitet fra kommunens side og en
fare for at kommuner vil presse ned timeantallet personer som har et reelt
behov for litt mer enn 20 timer.

• SAFO understreker  at ordningen også må gjelde personer som selv ikke kan
være arbeidsledere.

• SAFO mener at den enkelte bruker selv skal få velge arbeidsgivermodell. Men
SAFO er sterkt imot at det skal åpnes for kommersielle private aktører.
Erfaring fra Sverige viser at dette har negative konsekvenser for brukeren.
Derimot vil ikke-kommersielle organisasjoner/andelslag som ikke baserer seg
på profitt kunne være arbeidsgiver. Derfor bør det kun være den som har fått
tildelt BPA, kommunen eller ikke-kommersielle organisasjoner/andelslag som
er arbeidsgivere.

• SAFO mener at det ikke er riktig at kommunene alene skal bære alle
kostnader for BPA. Staten må finansiere kommunenes kostnader utover 20
timer per uke, slik at BPA blir en reel rettighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - uansett assistansebehov.
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Til sist ønsker SAFO å understreke nødvendigheten av at rettigheten til brukerstyrt
personlig assistanse, ikke bare vil gjelde de personer som har behov for 20 timer
eller mer. Det vil føre til at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne vil fortsette
å bli utestengt og fratatt menneskeretten til et aktivt samfunnsliv.

Med vennlig hilsen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Helene Holand Bettina Thorvik
Fung. leder SAFO Daglig leder
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