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HØRING- FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN
MED BRUKERSTYRET PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

Tysvær kommune vil komme med følgjande uttale i høve til Sterkere rettighetsfesting av
ordninga med brukarstyrt personlig assistanse (BPA):
HØYRINGSUTTALE  BPA - ordning.

1. Det lovfestes en rett for brukeren som oppfyller vilkårene etter
sosialtjenestelovens § 4-3 og § 4-2 a som har omfattende tjenestebehov til å
kreve at tiltakene og tjenester skal organiseres som BPA. Retten inntrer dersom
tjenestebehovet er 20 timer eller mer.

Kommentarer :
Retten bør i tillegg til timetalfestast, men også utløysast med utgangspunkt i omfattande og
samansette behov som best kan løysast ved å ha brukarstyrt assistent.
Det er noko uklart om grensen på 20 timer skal være diskriminant for å vurdere best mulig
egnet organisering eller om det da automatisk skal være opp til søker å velge ordningen.
Ein bør vurdere ei øvre grense for ordningen, dette ut ifrå organiseringsutfordringer,
rekruteringsutfordringar m.m.

2. Bruker som er innvilget BPA skal ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og
hvem som skal være assistent.

Kommentar:
Kommunen bør kunne bestemme arbeidsgivermodell. Avhengig av organisering bruker
kommunen bruker mye tid på å administrere ordningen.

Utfordring med BPA der bruker skal være arbeidsleiar, men ikkje innehar kvalifikasjonane,
muligheten - hvem avgjør hvor grensen går mellom å krevje ordninga med
assistansegarantister (være arbeidsleder for brukeren jf Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)utvidelse av målgruppen.)

Det blir stadig vanskelegare å få tak i fagfolk. Ein stor utfordringen i det daglege her vil vera
dersom brukarar skal kunne bestemme at brukaren skal ha BPA ordning og ein ikkje får
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tilsett egna personar. Vidare kan det bli utfordringar opp mot Kompetanseløftet 2015 i høve
til utdanningsløp for assistentene.

3. Tilskuddsordningen under kap 761 post 66 på statsbudsjettet endres slik at
ordningen med at kommunene søker om tilskudd knyttet til enkeltbrukere av
BPA opphører. Kommunene kan nå søke om midler til konkrete informasjons- og
opplæringstiltak knyttet til BPA i kommunen. Søknadene behandles og
avgjøres av fylkesmannen.

Kommentarer :
Det bør etablerast eigen finansieringsordning når det gjeld BPA-ordningen med øyremerka
midler til ordningen. Då ordningen legger opp til at brukarane sjølv skal bestemme
organiseringa og velge ut sine "assistenter"gir dette kommunane store utfordringar
økonomisk. I dag er størstedelen kommunen sine midler "bundet" opp i faste stillingar og
fleksibiliteten som denne ordningen legger opp til medfører store utfordringer for kommunen.
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