
Helse- og omsorgsdepartementet
PB 8011 Dep
0030 Oslo

SERVICEBEDRIFTENES
LANDSFORENING

Tilsluttet NHO

Deres ref Vår ref : Adv.fullm. Henrik BjØrge Dato: 19. september 2007

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

SO L

Det vises til overstående høring. Servicebedriftenes landsforening (SBL) er en
arbeidsgiverforening for ca 1000 virksomheter innen et bredt spekter av servicenæringer i
NHO. Medlemmene har til sammen ca 45 000 årsverk. En betydelig del av våre medlemmer
utfører renhold, kantine og catering, vakt og sikkerhet, attføring, omsorg,
bemanninglrekruttering og vedlikeholdsoppgaver.

Servicebedriftenes Landsforening er positiv til endringer i lovverket som styrker brukerens
rett til å bestemme hvilke personer som skal assistere bruker. Når først behovet for offentlig
dekket assistanse er til stede, må assistansen både være faglig forankret og oppleves som
riktig for den individuelle person.

SBL mener at det er en 'myndighetsoppgave å stimulere til et mangfoldig tilbud, slik at
valgmulighetene blir reelle. Kvalitet og skikkethetskontroller er sentralt, uavhengig av modell.

I lys av overnevnte er vi noe usikre på om forslaget legger praktiske føringer som gjør det
vanskeligere eller umulig for brukere a`også velge personlige assistenter via et privat
servicefirma. I et slikt tilfelle vil jo ikke bruker bli arbeidsgiver, men kun være
tjenestemottaker. Vi mener dette er vel så formålstjenlig som at bruker selv skal ta på seg
byrden med å være arbeidsgiver eller velge å.bli med i et privat andelslag (som for eksempel
ULOBA).

Overnevnte er av betydning hvis forslaget t brukeren på alvor, som å gi brukeren en reell
innflytelse på organisering av tjenester som koi' mer "brukeren tett inn pa livet". En bruker
som Ønsker a forholde seg til et firma og miljø soh oppleves godt, ma på lik linje kunne velge
en slik modell fremfor alternative (og trolig mer innviklede) arbeidsgivermodeller.

Vi legger derfor til grunn at regjeringen vil sikre at brukerstyringen blir reell og ikke
avgrenset til den bestemte organisering som utbroderes i forarbeidet til utkastet..

Med vennlig hilsen
Servicebedriftenes Landsforening

( -Petter Furulune
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