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

1. Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)  har hele tiden vært
positiv til BPA-ordningen .  Spesielt mener vi at regelendringen i 2000,  der mindreårige
og psykisk utviklingshemmede kunne få tildelt BPA, selv om de ikke fullt ut var i
stand til å ivareta arbeidsgiverrollen,  var en positiv utvikling av ordningen.

2. Personer med assistansebehov som ikke kan styre assistentene selv kan styre disse via
foreldre eller andre pårørende. Dette gir også mindreårige og psykisk
utviklingshemmede bedre muligheter til å leve et bedre liv og muligheter til å bo i eget
hjem.

3. En forutsetning for at ordningen skal fungere er at både brukere, pårørende og
assistenter gis opplæring samt oppfølging og veiledning om og i arbeidet. Som
foreldre og pårørende mener vi at brukerne dermed kan bli mer selvstendige, og bli i
bedre stand til å fungere godt i dagliglivet. Vi er innforstått med at det primært vil
være personer med omfattende og varig behov som bør innvilges BPA.

4. LUPE er meget tilfreds med at Departementet ikke har fulgt ULOBAs forslag om
aldersbegrensning av ordningen. LUPE støtter Departementet i at det IKKE skal settes
en egen aldersgrense i sosialtjenesteloven som skal begrense retten til ordningen.
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5. LUPE støtter også Departementets vurdering om at brukeren selv skal få velge
arbeidsgivermodell.  Likeledes er det naturlig at brukeren må ha rett til å delta i
ansettelsesprosedyren og til å godkjenne assistenten(e).

6. LUPE er en mindre organisasjon som omfatter utviklingshemmede og pårørende. Vi
har derfor ingen data som kan gi svar på Departementets spørsmål nr 1. Spørsmål nr
2 er besvart i dette skrivs punkt 5. Spørsmål nr 3. LUPE er enig i at det er brukerne
som har arbeidslederansvar for assistenten(e). Når foreldre eller pårørende har ork og
kapasitet,  bør de prinsipielt ha arbeidsiederansvaret når brukeren selv ikke kan ivareta
dette.  Det kan likevel være at foreldre og pårørende kommer i en alder eller
livssituasjon at de ikke makter oppgavene. LUPE  mener at i slike tilfeller bør
kommunen overta ansvaret.
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