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Lederen rår eldrerådet til å fremme slik(t) 
 
 i n n s t i l l i n g /v e d t a k: 
 
Vedr. spørsmål 1: 
Da vilkårene for å få sosiale tjenester er regulert i sosialtjenestelovens § 4-3 som sier: “Den som ikke 
kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”  vil forslaget bare innebære en 
omorganisering av tjenesten, og ikke føre til at flere kommer inn under lovens bestemmelser. 
En utstrakt bruk av BPA kan, etter vårt syn, føre til en reduksjon i kommunenes administrasjon av 
tjenesten. 
 
Vedr. spørsmål 2: 
Kommunene bør i hovedsak beholde arbeidsgiveransvaret. Unntaket må være der hvor det er (blir) 
opprettet andelslag eller andre liknende ordninger. Brukeren (eller foresatte, hjelpeverge) bør 
bestemme hvem som skal være assistent. 
 
Vedr. spørsmål 3: 
Pårørende eller hjelpeverge bør ha arbeidslederansvaret dersom brukeren ikke er i stand til å ivareta 
dette selv. 
 
Ellers er eldrerådet i Grue ikke enige i ULOBA’s forslag om at retten til å kreve BPA opphører ved 
fylte 70 år, med den begrensning at de som har fått bevilget BPA før fylte 70 år beholder denne retten 
også etter fylte 70 år. 
Vi mener at det ikke bør være noen aldersgrense. 
Det må være behovet, og om forholdene ellers ligger til rette, som må avgjøre om tjenesten tilbys. 
Ut over dette mener rådet at en må forsøke å få til en ordning med øremerkede midler. 
Dette begrunnes med ønsket om å få til en lik ordning over hele landet. 
Vi støtter forslaget til ULOBA om at utgifter over 20 timer pr. uke dekkes av staten, eller en liknende 
ordning hvor staten dekker kostnaden over et fastsatt timetall. 
Eventuelt “misbruk” fra kommunenes side bør kunne forhindres med kontrolltiltak fra for eksempel 
Fylkesmannen. 
 
 
 
 



Vedtak: 
 
Lederens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sakens dokumenter: 
Vedlegg: 
 
Høringsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Ikke vedlegg: 
 

Saken gjelder: 
Brukerstyrt personlig assistanse. 
 
I høringsbrevet blir det stilt tre spesifikke spørsmål: 
1. I hvilken grad vil de foreslåtte endringene føre til at et større antall brukere vil ønske tjenestene 

organisert som BPA? Fra hvilke grupper (type funksjonshemming, diagnose, alder) vil dette særlig 
skje? Hva vil være omfanget på den praktiske bistanden (tjenesteomfanget) til disse gruppene?  
Hvordan kan dette påvirke de økonomiske og administrative konsekvensene av ordningen (for 
kommunen, og for staten)? 

2. Bør kommunen eller brukeren bestemme arbeidsgiverforholdet? 
Bør brukeren bestemme hvem som skal være assistenter? 

3. Uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret, er det i utgangpunktet brukeren som skal ha 
arbeidslederansvaret for assistenten. Bør kommunen, pårørende eller hjelpeverge ha 
arbeidslederansvar dersom brukeren selv ikke er i stand til å ivareta dette? 

 
 
Eldrerådets merknader: 
 
Saken ble drøftet i rådet. 
 


