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Høring-forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig
assistanse  (BPA). Deres ref. 200703378 av 29/6-07.

Eldres Råd i Kongsvinger har i dag vedtatt følgende uttalelse om endringsforslaget for
BPA-ordningen:
Vi er helt enige i at det lovfestes en rett for brukeren som oppfyller vilkårene etter
sosialtjenestelovens § 4-3 og § 4-2a, som har omfattende tjenestebehov, til å kreve at tiltakene
og tjenester skal organiseres som BPA, og at retten inntrer dersom tjenestebehovet er 20 timer
eller mer i uken. Vi sier oss også enige i at bruker som er innvilget BPA skal ha rett til å
bestemme arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent.
Men når det gjelder siste strekpunkt i høringsnotatets punkt 13, oppsummering, er vi mer

betenkt. Det har vist seg at statlige overføringer som ikke er øremerket, ofte brukes til helt
andre formål i mange kommuner enn det midlene var tiltenkt. Under tvil kan modellen prøves
ut, og vi forutsetter at fylkesmannen vil føre kontroll med at midler kommunene far blir brukt
rett. Intensjonen med forslaget er jo at man ønsker å oppnå større kommunal likhet med
hensyn til hvem som far BPA, og at målsettingen om større valgfrihet og brukerinnflytelse
oppnås.
Generelt mener Eldres Råd i Kongsvinger at hovedresultatet av undersøkelsen (Guldvik) i

2003 var at BPA fører til større selvbestemmelse, høyere livskvalitet og gir mer individuelt
utformet tjeneste som brukeren i stor grad styrer selv. Ordningen gir fleksibilitet og
forutsigbarthet, heter det i undersøkelsen, og nettopp dette siste er et hovedargument for oss
når vi sier ja til forslaget. Vi støtter forslaget om at begrepet "brukerstyrt personlig  assistanse"
fortsatt skal benyttes.
Lokalt for vår kommune kan vi være fristet til å være skeptiske til det som er anført i notatet

om at det fortsatt skal være kommunene som i samråd med bruker skal fastsette
tjenesteomfanget ut fra individuell behovsvurdering. Det heter også at selv om
tjenestemottakeren har krav på tjenester, innebærer ikke dette at vedkommende har et
ubetinget rettskrav på en bestemt tjeneste. Disse siste setningene gir oss skeptiske tanker i
forhold til intensjonen i forslaget om større kommunal likhet.
Til de særlige spørsmål på side 2 i høringsnotatet, har Eldres Råd i Kongsvinger disse

kommentarer:
Over tid anser vi at et større antall brukere vil ønske tjenestene organisert som BPA, og det

vil særlig gjelde de som kan fungere på brukbart vis i samfunnet, mens de med de aller største
funksjonshemminger trolig ikke vil bruke ordningen. Omfanget på den praktiske bistanden til
brukerne er vanskelig å definere, det vil jo variere meget sterkt.
Vi kan vanskelig se for oss at ordningen vil bli gjennomført uten at det betyr noe større
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økonomiske uttellinger for det offentlige. Det er også uvisst om ordningen i kommunene kan
administreres uten at kommunen må ansette personer spesielt for dette oppdraget. I
utgangspunkt vil vi på punkt 2 svare at brukeren skal bestemme i begge tilfeller det spørres
om.
Til punkt 3: Vi mener at pårørende skal ha arbeidslederansvaret i nevnte tilfeller, eventuelt

hjelpeverge der forholdene tilsier at pårørende ikke makter oppgaven.

Med hilsen

Edith Finsrud, sekretær

KOPI:  Kongsvinger kommune ved Berit Sjøli Nilsen
og Øivind Græsmo
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