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Svar på høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)

Det vises til høringsnotatet fra 29.06.07  fra Helse og omsorgsdepartementet ang. forslag til
sterkere rettighetsfesting med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Vi tar utgangspunkt  i de spørsmål som høringsnotatet ber om kommentarer til.

I hvilken grad vil de forslåtte endringene føre til at større antall brukere vil ønske
tjenestene organisert som BPA. Fra hvilken gruppe (type funksjonshemming,
diagnose, alder) vil dette særlig skje? Hva vil være omfanget på den praktiske
bistanden (tjenesteomfanget) til disse gruppene.
Hvordan kan dette påvirke de økonomiske og administrative konsekvensene av
ordningen (for kommunen, og for staten)

Vi ser ingen grunn til at den nye ordningen i seg selv skal føre til en økning i antall
brukere med ordningen BPA. Vi mener imidlertid at vi vil få en generell økt
etterspørsel etter ordningen BPA i åra framover. Det skyldes at ordningen med BPA vil
bli enda bedre kjent, og det vil også være økt fokus på brukermedvirkning og
individuelle løsninger på de tjenester som kommunehelsetjenesten skal gi. Gode
erfaringer med ordningen gjør at det vil bli flere personer med omfattende behov for
tjenester som ønsker sine tjenester organisert gjennom BPA.
De gruppene som er mest aktuelle for å bruke BPA vurderer vi til å være:

• Fysisk funksjonshemmede
• Trafikkskadde/Skader etter ulykker
• Nevrologiske lidelser
• ME rammede (trøtthetssyndrom)
• Familier med funksjonshemmede barn (hvor foreldre er arbeidsleder)
• Alder: Yngre voksne og voksne fra 18 - 60 år.

Vi antar at det er den gruppen som er i stand til å ivareta arbeidslederrollen selv som vil
bruke ordningen mest. Den gruppen hvor arbeidslederrollen må ivaretas av andre, vil det
være et mindre antall brukere. Vår erfaring er at det er vanskelig å få pårørende,
hjelpeverge eller andre til å ta oppgaven med å være arbeidsleder når brukeren selv ikke
kan være arbeidsleder.

Tjenesteomfanget til disse gruppene er omfattende og ofte tverrfaglig sammensatt.
Ordningen med BPA er bergrenset til personer med omfattende behov for tjenester, og det
i seg selv tilsier at omfanget av hjelp vil være høyt og ofte sammensatt.
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Ved vurdering av behov for tjenester som praktisk bistand, omfatter dette også muligheten
til å leve et aktivt liv utenfor boligen. Det er derfor nødvendig med en helhetlig vurdering
istedenfor for fragmenterte tjenester fra ulike avdelinger. (Eks. hjemmehjelp, støttekontakt,
dagtilbud med mer.) Det handler mye om organisering og økonomisk styring av tjenester
og at brukeren kan styre de timene han/hun disponerer på en friere måte enn ved de
tradisjonelle tjenestetilbudene.

Ordningen med BPA fører til både økonomiske og administrative konsekvenser for
kommunen. Det krever større kostnader å bygge opp ordninger for enkeltbrukere enn å
tildele brukere med store behov en omsorgbolig med heldøgns bemanning. Dette bør det
takes hensyn til fra statens side når brukere velger en kostnadskrevende ordning i egen
bolig. Steinkjer kommune har bygd ut mange boliger for yngre funksjonshemmede hvor
det er heldøgns bemanning. I disse boligene er det ansatte med god kompetanse ovenfor
denne brukergruppen.
Ordningen med BPA gir brukeren mulighet til å velge en annen løsning med større
kostnader for kommunen. Den kan oppleves som mer "luksuriøs" og vil av den grunn bli
mer etterspurt av brukerne. Kommunen er prisgitt det valget brukeren tar, og det vil i stor
grad påvirke kommunens kostnader.

Administrativt vil det føre til ekstra arbeidsoppgaver for kommunen. Det å være
arbeidsgiver for assistentene medfører flere "arbeidslag" som skal følges opp på lik linje
som andre ansatte. Oppfølgingen av assistentene i BPA ordninger kan ofte være mer
arbeidskrevende pga at arbeidsgiver treffer dem sjeldnere, har ulike arbeidstidsordninger
enn andre ansatte, er knyttet opp mot arbeidslederen/brukeren og det krever god
kommunikasjon og gode avklaringer på ansvarsforhold. Dette tar tid og hver ny bruker
med BPA ordning krever en ekstra administrasjonsressurs. Noen brukere velger Uloba som
sin arbeidsgiver, og da beregner Uloba administrasjonskostnader pr. nye bruker. Disse
kostnadene gjelder også om ordningen er i kommunal regi.

Mange funksjonshemmede er tildelt bolig med heldøgns bemanning. De benytter seg av
tjenester som boligen har. I noen tilfeller får vi søknader på BPA fra beboere i slike
boliger. Dette mener vi må være brukerens valg, men sett fra kommunen side vil det da
være naturlig å gjøre en vurdering om det er behov for å bo i en heldøgns bemannet bolig.
Kommunen kan komme til at en omsorgbolig uten bemanning er forsvarlig.
Steinkjer kommune vurderer dette slik at kommunen må kunne kreve at brukeren da flytter
fra en bolig med bemanning til en bolig uten bemanning hvis beboeren har rett på en
ordning med BPA. Hvis ikke vil kommunen få færre boliger å tildele til målgruppen, og
det vil føre til ekstra kostnader for kommunen.
Ved retningslinjer for bruk av BPA bør slike forhold være klarlagt.

2. Bør kommunen eller brukeren bestemme arbeidsgiverforholdet?
Bør brukeren bestemme hvem som skal være assistenter?

Steinkjer kommune har en ordning med at brukeren bestemmer selv hvem han/hun vil ha
som arbeidsgiver. Dette er en ordning vi har god erfaring med. De aller fleste velger
kommunen som arbeidsgiver, men vi har også brukere til enhver til som har sin B PA
ordning gjennom Uloba.
Ved ansettelse av assistenter vil det være mest riktig å ha et godt samarbeid mellom bruker
og arbeidsgiver i denne prosessen. Vi støtter forslaget i høringsnotatet om at brukeren skal
være aktivt med i ansettelsesprosessen, men at det er arbeidsgiver som kan ansette (og si
opp) en arbeidstaker.
I tillegg ønsker vi at det presiseres at ansettelser av assistenter ikke bør være nære
slektninger eller nære venner av brukeren. De som ansettes bør være personer som ansettes
med bakgrunn i sine kvalifikasjoner til stillingen, og ikke med bakgrunn i nære relasjoner



privat. Vår erfaring er at ansettelser av nær familie og venner i flere saker ikke har vært til
det beste for brukeren eller for arbeidsgiver.
Ved ansettesler av assistenter bør det presiseres at det er assistenter det søkes etter.
Ordningen BPA er uklar på dette. I mange tilfeller ansettes personer med fagutdanning
eller høyskoleutdanning, selv om det er assistenter det søkes på. Dette vurderer vi som
uheldig. Det vil føre til et annet fokus i den jobben som assistenten skal utføre, og det vil
også ha lønnsmessige spørsmål rundt seg. Det skaper også usikkerhet i hva innholdet i
ordningen BPA egentlig skal inneholde.

3. Uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret, er det i utgangspunktet brukeren
som skal ha arbeidslederansvaret for assistenten. Bør kommunen, pårørende eller
hjelpeverge ha arbeidslederansvar dersom brukeren selv ikke er i stand til å ivareta
dette?

Bruker, evt. pårørende eller verge må være arbeidsleder.
Vår vurdering er slik at dersom kommunen skal ha funksjon som arbeidsleder er det ikke
en ordning som kan kalles BPA. I enkeltsaker kan kommunen finne alternativer løsninger
som er tilnænnet lik en BPA ordning. Dette er i saker hvor verken bruker, pårørende eller
hjelpeverge kan/vil være arbeidsleder, men hvor det er hensiktmessigå bygge opp en
ordning tilnærmet lik en BPA ordning, men at kommunen har ansvaret for ordningen i sin
helhet.

Vår erfaring er at ordningen fungerer best når brukeren er arbeidsleder, og han/hun har
ressurser til å ha det ansvaret. Vi har erfaring med at kommunen har innvilget BPA hos
brukere som har hatt vanskeligheter med å ivareta arbeidslederrollen, og ordningen
fungerer ikke da særlig godt. Vi ser det som svært viktig å gjøre en grundig vurdering av
om brukeren er i stand til å være arbeidsleder.
Dersom pårørende eller hjelpeverge blir spurt om å være arbeidsleder, ser vi at mange
vegrer seg for å ta på seg en slik oppgave. Det innebærer mye ansvar, og det krever mye tid
og et tett samarbeid med bruker. Vi har ikke hatt saker hvor pårørende eller hjelpeverge har
tatt på seg denne oppgaven. Det blir fra pårørende / hjelpeverge sin side vurdert som en
komplisert oppgave.

Steinkjer kommune sin erfaring tilsier at vi lykkes best i de sakene der bruker er
arbeidsleder. I de sakene hvor bruker har problemer med å ivareta arbeidslederrollen, blir
det vanskelig for assistentene, og ordningen fungerer ikke slik den er tenkt. Brukerne er da
mindre fornøyd. Kommunen må da gå inn å lede sammen med bruker, noe som ikke er så
lett. Vi vil derfor presisere at ordningen BPA krever at arbeidslederrollen er godt definert,
og at bruker er klar over hva denne oppgaven innebærer. Dette synes vi er viktig, og må bli
presisert i informasjonen om ordningen BPA fra departementets side.

Finansiering  av ordninger BPA

Dagen ordning med stimuleringstilskudd har vært et godt virkemiddel til å komme i gang
med denne ordningen. I høringsutkastet foreslås det at stimuleringstilskuddet faller bort, og
at brukerne med BPA legges i ordningen med skjønnsmidler til ressurskrevende brukere.
Kommunene vil komme langt dårligere ut økonomisk enn tidligere. Det vil føre til at vi
fortsetter samme trenden med at yngre, tunge brukere tar større del av de totale ressursene
helsetjenesten i kommunen har til disposisjon, og at eldre brukere med mindre behov får
mindre del av rammen. Kostnadsgrensen for å få skjønnsmidler er på kr. 770 000, og det er
mange brukere som ikke utløser slike midler.

Høringsnotatet forslår at fylkemannsembete skal tilføres kr. 200 000.- i hvert fylke for
tildeling av midler til opplæring, veiledning og informasjon i kommunene i hvert fylke.



Steinkj er kommune vurderer det som en målrettet handling å føre midlene mot
fylkesmannen, men vi vurderer beløpet som svært lavt, og vil få svært liten betydning for
ordningen BPA. Beløpets størrelse må heves til en langt større ramme dersom det skal få
noen betydning for ordningen.

Totalt vil forslaget for ny finansiell ordning av BPA føre til at kostnadene overføres i større
grad til kommunene uten at det blir kompensert i noen form. Steinkjer kommune mener det
er bekymringsfullt at kommunene skal ta kostnadene med flere tunge og kostnadskrevende
ordninger som etableres, uten at det følger ressurser med. Innslagsporten på 770 000 på
skjønnsmidler er et høyt beløp, og mange brukere av ordningen BPA vil ligge under det
nivået. Det vil si at kommunen må dekke svært store kostnader selv før de har mulighet til
å søke om skjønnsmidler.
Steinkjer kommune mener det bør etableres en kompensasjonsordning som gjør
kommunene i stand til å gjennomføre de ordninger staten vedtar, uten at dette får store
konsekvenser for andre svake grupper som skal dele ressursene med de mest
ressurskrevende. Kostra tallene viser at kommunene bruker stadig flere ressurser totalt på
de mest ressurskrevende under 67 år, og at dette fører til færre ressurser til gruppen over 67
år. Stortingsmelding 25, mestring, muligheter og mening beskriver også disse
utfordringene i kommunene.
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