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SVAR - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTANSE (PBA) -
HØRINGSNOTAT

I forbindelse med at Helse- og omsorgsdepartementet i sommer la frem "Høringsnotat om
sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)" ønsker Stjørdal kommune å
komme med følgende merknader:

I høringsnotatet foreslåes det blant annet en utvidet rettighetsfesting i og med at brukere med
omfattende tjenestebehov etter sosialtjenestelovens § 4-2 a kan kreve at tiltakene organiseres
som BPA. Denne retten skal inntre først når tjenestebehovet overstiger 20 timer per uke. Videre
oppfatter vi det slik at brukere som innvilges BPA selv far rett til å bestemme arbeidsgiver.
Tidligere har kommunene som kjent selv hatt denne beslutningsretten. Det kan videre synes som
om målgruppen for BPA er utvidet, mens det tidligere i hovedsak var brukere som selv kunne
ivareta oppgaven som arbeidsleder, ble målgruppen fra årsskiftet 2005-2006 utvidet til å gjelde
personer som selv ikke kan ivareta arbeidslederrollen.

Stjørdal kommune vil på denne bakgrunn knytte sine merknader til områdene - utvidet
målgruppe - utvidet rettighetsfesting, til slutt noen kommentarer knyttet til de grunnleggende
spenninger ved BPA ordningen som velferdsgode.

En utvidelse av målgruppen vil medføre at BPA blir alminneliggjort som en ordning flere
brukere vil kreve.  Stjørdal kommune har en sterkt presset kommuneøkonomi.  Kommunen har en
betydelig befolkningsvekst med en stadig økende etterspørsel etter tjenester, noe som medfører
ytterligere press på økonomien.  Dette kan slik vi ser det,  medføre en mer restriktiv utmåling av
timer.  De fleste assistansemottakere far som kjent en økning når det går fra ordinære kommunale
tjenester til BPA. Den viktigste grunnen til dette er at det tradisjonelt har vært få brukere i hver
kommune som har en BPA ordning.  Som eksempel kan nevnes at Stjørdal kommune har 8
assistansemottakere.  Situasjonen kan slik vi oppfatter det raskt endre seg, når en i høringsnotatet
konkluderer med at det ikke skal settes aldersmessig begrensinger.  I dag er som kjent kun 6 % av
assistansemottakerne over 67 år.

Stjørdal kommune oppfatter at BPA ordningen er knyttet til begrepet Empowerment altså en
myndiggjøring av brukeren, noe vi ser på som både positivt og nødvendig. Til grunn for
ordningen ligger et syn på mennesket som den fremste eksperten på sitt eget liv og at
tjenestemottakeren selv vet best hva som er bra, nyttig og viktig for han eller henne. Ved en
utvidelse av målgruppen og dermed kanskje en mer restriktiv utmåling av timer kan det medføre
at brukerne får mindre hjelp enn de har behov for. Videre kan mulighetene for styring av eget
tjenestetilbud bli svekket, ikke minst kan det medføre at assistentenes oppgaver kun blir rettet
mot personlig stell og praktiske gjøremål i hjemmet. Noe som etter vår vurdering vil innebære at
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mulighetene for aktiv deltakelse på de ulike samfunnsarenaer og sosial integrasjon kan bli
svekket. Når andre en personen selv skal ivareta arbeidslederrollen kan det etter vårt skjønn
svekke brukerens muligheter til medvirkning og selvbestemmelse.

Utvidet rettighetsfesting konkretiseres i høringsnotatet ved at det er brukere som har et
hjelpebehov ut over 20 timer per uke som i utgangspunktet vil få et rettskrav på BPA. Sett fra vår
posisjon kan dette få som konsekvens at de som har et hjelpebehov på under 20 timer per uke
ikke far sitt tjenestebehov organisert som BPA. Rettighetsgrensen kan med andre ord bli en
kommunal ense for tildeling av BPA ordningen.  Vi mener kommunene finner dekning for en
slik praksis i departementets formulering: "Ved lite bistandsbehov vil det ikke foreligge et
tilsvarende behov for denne typen organisering." Videre legges det opp til at tilskuddet skal
brukes til dokumenterte opplegg for informasjon,  opplæring og veiledning slik at flere som er
kvalifisert for det kan bli kjent med og opplært i ordningen. Med andre ord et økt ansvar på
kommunene.

Stjørdal kommune har hatt og har fortsatt problemer når det gjelder rekruttering av assistenter til
BPA ordningen.  Etter  vår vurdering kan det synes som om noe av årsaken ligger i selve
intensjonen bak PBA ordningen.  Med forventninger om nære og tette relasjoner til
assistansemottakeren store deler av døgnet,  samtidig som assistenten må vise stor grad av
fleksibilitet.  Assistentene rapporterer at de opplever arbeidssituasjonen sin som ensom og noe på
siden av det ordinære fagmiljøet i pleie- og omsorgstjenesten.

I høringsnotatet slåes det fast at kommunen har et ansvar for at kvaliteten på tjenestene som ytes
holder tilstrekkelig høy standard og for intern kontroll av tjenestene. Kommunens behov for
tilsyn og kontroll vil etter vårt syn øke ved at det blir andre arbeidsgivere enn kommunen. Svake
gruppers behov for spesiell hjelp og tilrettelegging kan i større grad stå i fare for å bli
usynliggjort og ignorert.  Mange av de som har og i fremtiden vil få bistanden organisert ved en
BPA ordning vil selv ha vansker med selv å styre assistansen.  Dette kan medføre at det er
tjenesteapparatet selv som gjør valg og inngår kontrakter på vegne av brukeren ut fra sin egen
vurdering av hva som er det best egnede tilbud for brukeren. BPA kan på denne måten bli mer
lik de tradisjonelle kommunale hjemmetjenester.  BPA ordningen vil slik vi ser det fremstå mer
som en kontantytelse enn en tjeneste.  Med andre ord kan omleggingen slik de fremkommer i
høringsnotatet innebære en privatisering av velferdstilbudet,  noe vi er skeptisk til.

Stjørdal kommune mener at en utvidelse av målgruppen kan medføre redusert tilbud til brukere
med BPA ordning. Videre mener vi at rettighetsgrensen på 20 timer per uke kan utvikle seg til å
bli til en kommunal grense for tildeling av BPA ordningen.  Omleggingen ved at brukeren fritt
skal velge arbeidsgiver vil innebære økt behov for tilsyn og kontroll fra kommunens side. I dag
er arbeidsgiveransvaret for BPA avgrenset til kommunen,  andelslaget ULOBA og brukeren selv.
Det samme gjelder opplegg for informasjon,  opplæring og veiledning som nå blir et kommunalt
ansvar.  Dette kan også bidra til å redusere kvaliteten på opplæringstilbudet som i dag blir
ivaretatt av RO.

Når tjenesteomfanget i antall timer skal omgjøres til penger og brukeren selv kan kjøpe tjenester
kan ordningen oppfattes å gå fra en tjeneste til en kontantytelse og en vil måtte anta at flere og
kanskje useriøse arbeidsgivere vil melde seg på. BPA ordningen som en kontantytelse bygger på
en forestilling om brukerne som rasjonelle og kompetente kunder,  noe som ikke bestandig
stemmer med virkeligheten.

Muligheten for brukerstyring synes å avhenge av hvilke økonomiske ressurser BPA ordningen
tilgodesees med. Slik vi ser det vil større press på kommuneøkonomien begrense assistansen til
strengt nødvendige oppgaver og svekke brukerens muligheter til sosial deltakelse.
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Stjørdal kommune mener at en gjennom økt økonomisk støtte og fortsatt stimulering fra statens
side vil bidra til å befeste ordningen. En slik satsing på BPA ordningen vil gradvis føre til at
ordningen blir et verktøy som skal bidra til å redusere ulikhet, urettferdighet og manglende
muligheter til å ha kontroll over eget liv.
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