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ORDNINGEN MED BRUKESTYRT ASSISTANSE (BPA)

Eldrerådet behandlet i møte 24.09.2007 sak 0004/07.

Følgende vedtak ble fattet:

Eldrerådet ser det som positivt med en sterkere rettighetsfesting for brukere av BPA men ønsker at retten til
ordningen skal inntre dersom tjenestebehovet er 15 timer eller mer og gjelde alle aldersgrupperinger i
befolkningen.
Da arbeidsgiverrollen krever en viss administrativ kompetanse/oppfølging synes det som om dette best bør
pålegges kommunens administrasjon som for øvrig jo har nær kontakt med den øvrige del av omsorgstjenesten.
Assistenttjenesten bør bestemmes av brukeren eller pårørende eller til sist kommunen dersom dette blir den beste
løsningen forbrukeren. Økonomien må tilrettelegges slik at BPA ordningen kan gjennomføres i henhold til
intensjonen i loven og bør ikke være prisgitt kommunens økonomi og prioriteringer for øvrig.
Det bør velges et folkevalgt organ som har tilsyn med at ordningen fungerer slik det etter loven er tenkt, for
eksempel påse at søker/bruker/pårørende av BPA far nødvendig informasjon og hjelp fra myndighetene og at
kommunens bemanningssituasjon for denne ordningen, dersom en økning blir nødvendig bl.a. på grunn av
arbeidsgiverrollen, er tilfredsstillende.
Det må utarbeides retningslinjer for valg av tilsynsorganet, valgperiode og gjøremål.

Eldrerådet ser det som naturlig at lovens krav om sterkere rettighetsfesting av BPA og dermed større fokus på
denne ordningen blant befolkningen i praksis vil innebære en del merutgifter sammenlignet med dagens
budsjetter.
Under punktet Særli e s ørsmål fra Helse- og Omsorgsdepartementet (side 2) er det etter eldrerådets mening
svært viktig at kommunen gir vel gjennomtenkte svar på særlig spørsmål nr. 1.
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