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Svar på høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen ned brukerstyrt
personlig assistanse ( BPA )

Høringsdokumentet er behandlet både i fylkesrådet for funksjonshemmede og fylke eldrerådet.
Uttalelsen er et felles svar fra begge rådene.

Spørsmål 1: Vil endringene føre til et større antall  brukere?

Først vil vi gi uttrykk for at vi er veldig positive til at rettighetene styrkes.

Vi tror at med sterkere rettigheter og bedre kunnskap om ordningen, vil antall brukere øke. Det
fremkommer tydelig av statistikken på side 5 - antall brukere fra oppstart i 2000 til 2005. Det er mest
sannsynlig at gruppen funksjonshemmede vil øke, men også at eldre vil benytte se av ordningen. Det
bør ikke være noe "minstetime" - eller aldersbegrenset, det er behovet for hjelp so er avgjørende.

Tjenesteomfanget er vanskelig å si noe om, men det må være en ordning som ikke rskjellsbehandler
personer fra kommune til kommune, avhengig av kommunenes økonomi. Vi foreslår at omlag 20 timer
i uken dekkes av bostedskommunen, og alt utover dette dekkes over folketrygden. Illette for at tilbudet i
kommuner med flere tyngre brukere, ikke skal komme dårlig ut. Vi har sett både i aviser og i TV-oppslag
at folk med funksjonshemmede barn flytter fra sine bostedskommuner for å få et bere tilbud i en annen
kommune. Dette er en unødvendig belastning for alle parter. Ordningen må også gj lde for barn med
stort hjelpebehov, og gis i hjemkommunen

Vi mener at selv om det blir flere brukere av ordningen, så behøver det ikke koste er. Effekten kan bli
mindre behov for hjemmehjelptjenester, folk kan bo lenger i egen bolig, ta seg arbeid, få større nettverk ,
delta i det sosiale liv, benytte seg av kulturarrangement m.m., på lik linje med den vrige befolkningen.

Spørsmål 2: Hvem skal bestemme arbeidsgiverforholdet?

Arbeidsgiverforholdet bør bestemmes av den enkelte bruker. Vi tror at i de fleste til elle er det naturlig at
kommunen, eventuelt ULOBA står som arbeidsgiver. Men det kan være brukere so har tid og
kompetanse til selv å utføre disse oppgavene, og det bør ikke være noen hindring fo en slik ordning.

Når det gjelder ansettelse av assistenter så må det helt og holdent være brukeren so har "det siste
ordet". En BPA er så nær brukeren både mentalt og sosialt at "god kjemi" dem imellom er helt
avgjørende for å få det til å fungere. Det er "fremmede mennesker" som skal funger i andres hjem!
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Spørsmål 3: Arbeidslederansvaret.

Brukeren må selv ha arbeidslederansvaret. Pårørende eller hjelpeverge kan overta aØsvaret om brukeren
ikke er i stand til dette selv.

Rekruttering av assistenter er nevnt som et problemområde. Vi mener at her kan nye gjøres i samspill
med kommunen ved at:

• Lønn heves til vanlig kommunal assistentlønn.
• De som har deltidsjobber i kommunale sykehjem/omsorgsboliger k få utvidet sin

stilling, og dermed oppnå pensjonsopptjening.
• Arbeidsområdet, som er spesielt, legges inn i fagplanen for helsearb ideren.
• Det er et "ensomt yrke". Kommunen bør samle assistentene til årlig pplærings-og

erfaringsutvekslingsnettverk. Slik kan stillingen få en "status" som p sitivt påvirker
rekrutteringen.

Vi ser en sammenheng i forslaget om sterkere rettighetsfesting av ordningen med b kerstyret personlig
assistanse, Stortingmelding nr. 40 - Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, ovfesting av råd for
funksjonshemmede, samt en kommende antidiskrimineringslov. Dette til samme viser Regjeringens
vilje til å løfte frem, synliggjøre, ta tak i viktige og store utfordringer for å forbedr hverdagen for
funksjonshemmede. Mye tid og krefter er brukt på utredninger, ikke la det stå på ø onomi for
gjennomføringen!
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