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

Vi viser til forslag til sterkere rettighetsfesting av ordning med brukerstyrt personlig assistent (BPA).
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at sosialtjenesteloven endres slik at alle  som oppfyller
alminnelige vilkår for å motta praktisk bistand, får en lovfestet rett til å motta dette organisert som BPA.
Departementet foreslår at denne retten omfatter brukere som har et tjenestebehov på 20 timer uken eller
mer. I høringsbrev bes det spesielt om synspunkter på følgende problemstillinger:

1. Hvilken betydning de foreslåtte endringer har for antall brukere som ønsker tjenestene organisert
som BPA

2. Bør kommune eller bruker bestemme over arbeidsgiverforholdet
3. Hvem bør ha arbeidslederansvaret for BPA.

Endring i antall brukere av BPA
Statistikkinnsamling  over KOSTRA  viser  at BPA  er en tjeneste som stort sett benyttes av yngre brukere.
Det er grunn til å tro at en lovfestet rett til tjenesten vil øke antall mottakere.  At rettigheten foreslås ikke
begrenset med hensyn til alder eller diagnose er trolig med på å forsterke denne antagelsen.

Ikke alle kommunene benyttet ordningen i 2005. Kommuner som ikke bruker ordningen vil måtte tilby
denne tjenesten. En del potensielle brukere som i dag ikke har tilbud om BPA, vil trolig etter lovendring
kreve ordningen, og dette styrker antakelsen om at bruken øker i omfang.

Den nye statistikken fra IPLOS vil gi tall både for brukere av BPA og den tiden de er tildelt.. Dette gir
muligheter til å følge utviklingen i omfang og sammensetning av brukergruppen (tildelte timer, kjønn,
alder og diagnose).

Arbeidsgiverforhold og arbeidslederansvar
Statistisk sentralbyrå har ingen kommentarer til disse spørsmålene.
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