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SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV
ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - HØRING

Bakgrunn:

I brev av 29.06.2007 har vi mottatt høringsutkast til forslaget til sterkere rettighetsfesting med
brukerstyrt assistanse (BPA).

Helse- og omsorgsdepartementet varslet i St.prp. nr. I at de ville sende forslag til nødvendige
lovendringer. I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil "foreta forbedringer i
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse."

Forslaget fra departementet innebærer å endre sosialtjenesteloven slik at alle som fyller de
alminnelige vilkårene for å motta praktisk  bistand og opplæring,  og som har behov for
omfattende tjenester, får en rett til å få hele eller deler av denne tjenesten organisert gjennom
BPA. Videre  foreslås det at en bruker som innvilges BPA skal ha rett til å bestemme
arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent.

Brukestyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at tjenestemottakeren har egne, faste
assistenter som vedkommende har arbeidslederansvaret for. Retten til å få organisert praktisk
bistand som BPA, foreslås avgrenset til brukere som har et omfattende behov for tjenester.

BPA finansieres av kommunen gjennom de frie inntektene. I tillegg er det etablert et øremerket
stimuleringstilskudd som skal dekke kommunens utgifter til rekruttering og opplæring. En
lovendring vil innebære en utvidet plikt for kommunene til å kunne rekruttering og opplæring.

Ut fra positive erfaringer med BPA foreslår å endre sosialtjenesteloven slik at alle som fyller
de alminnelige vilkårene for å motta praktisk bistand og opplæring og har behov for tjenester
ut over et visst omfang, får en rett til å få hele eller deler av denne tjenesten organisert som
BPA. Grunnvilkårene for å få praktisk bistand vil fortsatt være regulert av sosialtjenestelovens
§ 4-3, slik at kommunen fastsetter tjenesteomfanget ut fra en individuell behovsvurdering.

Departementet mener på denne bakgrunn at retten til å få organisert praktisk bistand som BPA
bør knyttes til at brukeren har et omfattende behov for tjenester. Dette samsvarer med dagens
retningslinjer som presiserer at det forutsettes at bistandsbehovet
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Departementets fremmer i dette notatet følgende forslag til endringer:

• 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.

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

• Tilskuddsordningen under kap 761 post 66 på statsbudsjettet endres slik at ordningen
med at kommunen 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.

Høringsfristen er satt til 1. november 2007.

Viktige  saksdokument (vedlegg)

• Høringsutkast

Lover/regelverk

• Sosialtjenesteloven

Behandling i Eldrerådet 13.09.2007,  sak 0011/07

Vedtak:

Halsa eldreråd støtter departementets forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med
brukerstyrt personlig assistanse BPA.

Rett utskrift.
Halsa kommune,  serviceavdelinga,  28.09.2007

Ø
Kirsten Baadnæs Bøe
enhetsleder

Utskrift til: Det Kgl. Helse- og Omsorgsdepartement, pb 8011 Dep., 0030 OSLO
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