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

HSH takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse til forslaget om
rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.
Saken berører mange av HSHs medlemsorganisasjoner og institusjoner som
arbeider på helseområdet. Det går fram av departementes høringsliste at mange
av de som står der også er medlemmer i HSH og vil avgi egen høringsuttalelse.
HSH er likevel opptatt av i stor grad å være på linje med våre medlemmers syn
i slike spørsmål.

HSH støtter forslaget om en rettighetsfesting og en endring av
Sosialtjenesteloven slik at alle som oppfyller de alminnelige vilkårene for å
motta praktisk bistand og opplæring, får rett til tjenesten. Behovene for tjenester
bør være av et visst omfang, men det er vanskelig å beskrive nøyaktig omfanget
da dette vil variere fra person til person. Begrensingen nedad bør derfor ikke
være et behov på minst 20 timer pr. uke, men bør vurderes individuelt i forhold
til brukerens behov.

Alder bør ikke være et avgjørende kriterium ved vurdering av behov, for
eksempel bør eldre funksjonshemmede i prinsippet ha en like selvfølgelig rett til
BPA som yngre. Vurdering av behovet bør heller ikke knyttes til diagnose men
til reelle behov.

Når kompensasjonsgraden som er på 70% økes til 85% som foreslått i
statsbudsjettet for 2008, vil det gi kommuner bedre praktiske muligheter til å
dekke kostnader. BPA vil være en av flere måter å organisere omsorgstjenester
på. For brukere med funksjonshemming kan BPA i noen grad erstatte andre
deler av tjenestetilbudet. HSH er enig i at dagens finansiering med hensyn til
tilskudd for ressurskrevende brukere også kan anvendes i forhold til BPA. HSH
mener det generelt sett likevel er viktig med en sikker finansieringsordning slik
at en sterkere rettighetsfesting i Sosialtjenesteloven også bør følges opp av en
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HSH
mer treffsikker finansieringsordning enn at BPA som helhet skal finansieres
over kommunenes frie midler.

HSH mener at brukerne selv bør kunne bestemme hvem som formelt sett skal
være arbeidsgiver, og i mange tilfeller vil dette være den virksomhet der
brukerne mottar sine tjenester. I en del tilfeller kan dette også være brukeren
selv. For barn kan foreldre eller andre pårørende være aktuelle som
arbeidsgivere.

I noen tilfeller kan det være aktuelt at samme person har både
arbeidsgiveransvar for brukeren og arbeidslederansvar. I andre tilfeller bør det
være den virksomhet som brukeren evt. er knyttet til som har
arbeidslederansvaret. Som prinsipp bør arbeidsleder være nær brukeren og
kjenne behovene og HSH stiller seg derfor tvilende til om
kommunen er rette instans for å være arbeidsleder.
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araid J.  An isen
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