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Høring - sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)

Det vises til høringsnotat av 290607.

Tønsberg kommunes erfaring med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er at det er en god
måte å organisere tjenester til en gruppe brukere som er i stand til å styre tjenesten selv, og i
behov av assistanse for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Dette er ikke det samme som at
BPA er en hensiktsmessig hjelpeform for alle som har et stort hjelpebehov.

Forslaget i høringsnotatet om å gi en ubetinget rett til å få tjenester organisert som BPA ved
hjelpebehov over 20 timer per uke, er etter Tønsberg kommunes vurdering mangelfullt utredet.
Det er gjort en rekke ubegrunnede forutsetninger. Problemer en innføring av ordningen vil
medføre er ikke drøftet på en skikkelig måte. Det er heller ikke forslag til hvordan disse
problemene skal løses. Vi vil nedenfor utdype dette.

Hensiktsmessighet
Dagens sosialtjenestelov gir rett til tjenester for de som er helt avhengige av det, jf §§ 4-3 og 4-2.
Kommunene står i all hovedsak fritt til å vurdere hvilken type tjeneste som skal gis, og
fylkesmannen har kun adgang til å overprøve kommunens skjønn der det er "åpenbart urimelig".
Grunnlaget for disse bestemmelsene er at det er forutsatt at kommunene har best grunnlag for å
vurdere hva som er hensiktsmessig for brukerne ut fra faglig og lokal kunnskap, og at
kommunene skal stå fritt til å organisere tjenestene på forskjellige måter innenfor gitte rammer.
Dette for å bidra til utvikling av tjenestetilbud, kreative løsninger og god ressursutnyttelse, jf
lovens forarbeider.

Det er forutsatt i høringsdokumentene at dette fortsatt skal være hovedregelen. Likevel foreslås
en rettighetsfesting av BPA til en stor gruppe brukere, noe som i realiteten underminerer
forutsetningen om at det er kommunen som er best rustet til å foreta de gode faglige
vurderingene, og finne de beste løsningene i samråd med brukerne. Slik Tønsberg kommune ser
det, foreligger det ingen gode grunner for at en tjenesteform skål unntas vurderinger i forhold til
faglighet, hensiktsmessighet og ressursutnyttelse på denne måten.

Departementet synes å forutsette at BPA er hensiktsmessig for alle som har et behov for tjenester
ut over 20 timer per uke. Dette er en ubegrunnet forutsetning. For Tønsberg kommunes del vil en
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gjennomføring av forslaget innebære at 30 brukere i eget hjem eller omsorgsbolig gis rett til å få
tjenestene organisert som BPA dersom de ønsker det, og helt uavhengig av om dette er en
hensiktsmessig organisering eller ikke. I tillegg kommer brukere i boliger for psykisk
utviklingshemmede og brukere i tilrettelagte psykiatriboliger som mottar omfattende tjenester
etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d.

Andre  forutsetninger
Departementet viser under punkt 3 i høringsnotatet til at BPA bidrar til "bedre ressursutnyttelse,
fleksibilitet og kvalitetssikring".

ressursutnyttelse
Brukerstyrt personlig assistent er en en-til-en tjeneste som innebærer en dårlig ressursutnyttelse i
forhold til personell. Dødtid kan ikke brukes til å hjelpe andre brukere, slik det for eksempel er
mulig i tilrettelagte, samlokaliserte boliger. Dersom for eksempel psykisk utviklingshemmede i
samlokaliserte boliger krever sin rett etter forslaget, vil det kreve langt større ressurser til denne
brukergruppen enn i dag. Dette vil måtte gå ut over andre tjenester når ressursene ikke finnes.

fleksibilitet
Ordningen er fleksibel for brukerne, men ikke for arbeidsgiver. Ordningen er svært
personalintensiv, og forutsetter deltidsstillinger for å ivareta fleksibiliteten for brukeren. En
assistent kan vanskelig brukes til andre oppdrag, da denne må være tilgjengelig for brukeren ved
behov.

kvalitetssikring
Kommunens mulighet til å kvalitetssikre tjenestene er langt større innenfor andre tjenesteformer
enn BPA.  Rekruttering av assistenter til BPA-ordningen skjer i mindre grad ut fra egnethet og
faglighet enn for andre tjenesteformer. Når kommunen ikke er arbeidsgiver eller arbeidsleder, og
ULOBA ikke  gir nødvendig innsyn for kvalitetssikring,  innebærer dette at tjenesten i dag ikke er
tilfredsstillende kvalitetssikret.  Det er på denne bakgrunn vanskelig å forstå hvordan
Departementet kan hevde at ordningen bidrar til "bedre kvalitetssikring".
Manglende faglig miljø å diskutere problemstillinger,  problemer med å holde profesjonell
avstand og uklarheter i rollen,  er andre forhold hvor BPA-ordningen stiller dårligere enn andre
tjenesteformer i forhold til kvalitetssikring.

Sosialtjenesteloven kapittel 4A
Retten til BPA vil kunne gjelde mange psykisk utviklingshemmede. Sosialtjenesteloven kapittel
4A oppstiller en rekke krav for å minske bruk av tvang og makt overfor disse brukerne.
Høringsnotatet problematiserer ikke hvordan disse brukernes rettssikkerhet skal ivaretas når man
går bort fra et krav om hensiktsmessighet for å få rett til brukerstyrt personlig assistent.

Rekrutteringsproblemer
Regjeringen og stortinget har gjennom "Kompetanseløftet 2015" erkjent at kommunene står
overfor betydelige rekrutteringutfordringer i tiden fremover. Det er en del av denne satsingen å
søke å få flere heltidsansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Helsetilsynets
(fylkesmennenes) landsomfattende tilsyn 2007 med avlastning- og støttekontakttjenestene i
kommunene viser gjennomgående problemer med å oppfylle vedtak om disse tjenestene på
grunn av rekrutteringsproblemer. Tønsberg kommune har allerede erfart at dagens omfang av
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BPA fører til betydelige utfordringer i å finne arbeidstakere som passer til oppdragene. En
betydelig utvidelse av ordningen vil gi uante negative konsekvenser.

På denne bakgrunn er det påfallende at departementet ikke drøfter hvilke konsekvenser forslaget
om rettighetsfesting av BPA kan få

- for muligheten til å rekruttere BPA
- for rekrutteringen til andre sosiale tjenester

I dette må det understrekes at BPA er en personalmessig svært kostnadskrevende ordning, hvor
man får lite tjenester igjen for hver personaltime, se det som er sagt over om fleksibilitet.
Ordningen krever også utstrakt bruk av deltidsstillinger, i strid med intensjonene i
kompetanseløftet.

Det må også påregnes betydelige personalressurser til arbeidsledelse, da det ikke er noen
forutsetning i forslaget at brukergruppen som får rett til BPA selv kan forestå arbeidsledelsen. I
tillegg må kommunen bygge opp administrative ressurser til kvalitetssikring av tilbudet og
kravet til internkontroll overfor den enkelte BPA bruker.

Oppsigelsesvern
Det er klart at assistenter under BPA-ordningen som hovedregel vil ha rett til fast ansettelse.
Samtidig uttaler departementet at det er avgjørende for at ordningen skal fungere tilfredsstillende
at arbeidsforholdet kan bringes til opphør på en enkel og ryddig måte. Det finnes ingen "enkel og
ryddig" måte å bringe et arbeidsforhold til opphør på. Assistentene vil ha fullt rettsvern i henhold
til arbeidsmiljøloven, og kan ikke sies opp på grunnlag av "dårlig kjemi". Departementet
skisserer ingen mulige løsninger på dette dilemmaet som også i dag er høyst reelt, og vil bli
vesentlig større ved en rettighetsfesting av BPA-ordningen.

Kostnader/finansiering
Departementet erkjenner på den ene siden:

- at BPA-ordningen fører til økt tjenestetilbud for mange som far ordningen
- at BPA er en personalkrevende (les: kostnadskrevende) ordning

at utvidelsen av ordningen vil kreve økt administrasjon som arbeidsgiver

I tillegg kommer utgifter til arbeidsledere for de som ikke kan lede arbeidet selv.

På denne bakgrunn finner departementet likevel at det ikke er grunnlag for økte overføringer.

Departementet er i sin vurdering av finansieringsordning redd for at en egen
finansieringsordning vil bidra til at gruppen som får BPA "strekkes". I stedet foreslås det altså å
rettighetsfeste en ordning som fratar kommunene mulighet til å styre bruken av ressurser
innenfor tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d. Noe som opplagt vil "strekke" tjenesten til å
gjelde langt flere enn der BPA er det mest hensiktsmessige.

Konklusjon
Tønsberg kommune kan på denne bakgrunn ikke støtte forslaget til rettighetsfesting av BPA til
alle brukere med behov for assistanse ut over 20 timer per uke.
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Tønsberg kommune mener at myndige brukere med kognitiv svikt i de fleste tilfellene vil ha et
kvalitativt bedre tilbud i tilrettelagte boliger med kvalifisert personell. Kommunen støtter
formuleringene i 1-20/2000: "Den som helt eller i det vesentlige er ute av stand til å være
arbeidsleder, bør få sitt behov for praktisk bistand dekket på andre måter".

Dersom BPA rettighetsfestes, må dette likevel begrenses til å gjelde
brukere som har behov for og mulighet til et aktivt og selvstendig liv i og utenfor boligen
og til tilfeller der organisering som BPA anses mest hensiktsmessig jfr Ot.prp. nr 8, 1999 - 2000
og 1-20/2000.

Før BPA rettighetsfestes må det gjøres en skikkelig utredning av konsekvenser, i forhold til
personalressurser, andre tjenester, kvalitetsstyring og totale kostnader for kommunene og
samfunnet som helhet.

Forslag til finansiering av utvidet rett til BPA er inkonsistent. Dersom rettighetsfestingen vedtas
slik foreslått, bør BPA ytes som kontantytelser til brukerne fra staten hvor brukerne kan kjøpe
tjenestene der de ønsker som i de øvrige nordiske land. Kommunene kan pålegges
tilsynsplikt som i Danmark.

Oppdragskommunene må sikres tilstrekkelig innsyn og informasjon fra andelslag og andre
aktører som påtar seg arbeidsgiveransvar. Kontraktene må gi tilstrekkelig
garanti for at andelslag/private firmaer ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene
i henhold til lov- og avtaleverk.

Det vises for øvrig til delrapport 2 fra 12-kommunesamarbeidet i Vestfold, som ligger
tilgjengelig på www.12k.no.

Med ' en for Rådmannen

ecilia aglin
Kommunaldirektør

Mårtin Rutherf d
saksbehandler

Kopi til:
Geir Viksand
Ingerd Saasen Backe
Jan Hansen
Ki Sagen
Pål Thalmann
Thor Smith Stickler
Trond Stenhaug
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