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Ordningen  med brukerstyrt  personlig assistanse
Høringsuttalelse  fra Fylkesrådet  for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold har behandlet saken og avgir følgende
enstemmige høringsuttalelse:

• 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 jenester skal organiseres som BPA. Retten inntrer dersom
tjenestebehovet er 20 timer eller mer.

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold sier seg enig i at grensen settes fra 20 timer
tjenestebehov i uken.
Rådet slutter seg til forslag om at det etter 65 års alder ikke gis anledning til å øke timetallet.
Dersom slikt skal skje må dette sees som om behovet for økning er knyttet til forverring av
funksjonshemmingen og ikke som følge av generell alderssvekkelse.

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

Fylkesrådet er av den oppfatning at dersom ordningen skal ha optimal effekt så bør den
enkelte bruker ha anledning til å styre denne hjelpeordningen på den måten som passer best
for seg.
Fylkesrådet vil imidlertid legge størst vekt på at selve ordningen utvikles til en kommunal
tjeneste på linje med andre hjelpetjenester som hjemmehjelpsordningen og
hjemmesykepleien.
Denne type hjelp kan med tiden bli et nyttig og viktig supplement til disse tjenestene også for
brukere som ikke tidligere er blitt definert som funksjonshemmet i folketrygdlovens forstand.
Ved et kommunalt ansvar vil brukerne slippe ansvar med formelle arbeidstakerrettigheter og
de bindende forpliktelser som er knyttet til et arbeidsforhold.
Dette forhindrer ikke at tjenestemottakeren velger hjelper og har fri rett til å avbryte et slik
samarbeide dersom det skulle oppstå vanskeligheter og konflikter.
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• Tilskuddsordningen under kap.  761 post 66 på statsbudsjettet endres slik at

ordningen med at kommunene 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.

Fylkesrådet ser det som en riktig utvikling at ordningen ikke blir "særomsorg"  som det skal
søkes midler om i hvert enkelt tilfelle. Generell rettighetsfesting vil gi likeverd for ordningen
sett i forhold til øvrige sosiale tjenester.
Som stimuleringsmidler for kommunene vil det være positivt at dette kan søkes om.
Fylkesmannen bør også tillegges ansvar for å følge opp at alle kommunene driver
informasjon-  og opplæringstiltak systematisk. Dette må sees på som en informasjonsplikt.
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