
YRKESORGANISASJONENE S

S E N T R  A L F O R B U N D

Helse-  og omsorgsdepartementet
Kommunetjenesteavdel ingen
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
200703378 815/527/07 MK sk 29. oktober 2007

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

YS viser til ovennevnte høring.

YS ser positivt på at det fremmes et lovforslag om rett til brukerstyrt personlig
assistent. YS er enig i at finansieringen fortsatt bør gå igjennom kommunene og at
dette vil sikre at tjenestene blir best mulig tilpasset lokale forhold. Alle kommuner må
ha tilbudet, og de samme kriterier må legges til grunn ved tilståelse av BPA.

NAV reformens intensjon er å få flere mennesker i arbeid og aktivitet. For YS handler
dette også om en bedring av menneskers livskvalitet uavhengig av om en skal delta i
arbeidslivet eller ikke. Ordningen med BPA er etter vårt syn en viktig del av
virkemidlene for å nå NAVs målsetting, men også en ordning som er viktig for å
bedre livskvaliteten til brukere som omfattes av ordningen.

Når det gjelder de særlige spørsmålene i høringen vil YS knytte noen  bemerkninger
til noen av disse.

YS har ingen spesielle kommentarer til første spørsmål om hvorvidt antall brukere vil
øke, fra hvilke grupper dette vil kunne gjelde og endring i omfanget på tjenesten til
disse gruppene. Vi mener likevel det er grunn til å følge med på utviklingen, og
eventuelle endringer bør få konsekvenser for finansieringsform og rammer dersom
endringene blir betydelig.

Når det gjelder spørsmål 2 mener YS at kommunene har ansvaret for å legge til rette
for BPA-ordningen og at dette bør følges opp gjennom at kommunen også har
arbeidsgiveransvaret. Kommunene har etablerte tariffavtaler og lønns- og
arbeidsvilkår og framstår som de mest profesjonelle arbeidsgivere.
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Det vil også være mest hensiktsmessig at assistenten er kommunalt ansatt,  i forhold
til å sikre avklarte og ryddige arbeidsforhold,  personalpolitisk kommunikasjon,  faglig
utvikling og bredere arbeidsmiljø.  Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom bruker
og assistent mener YS det er avgjørende at den ansatte har en uavhengig og
profesjonell arbeidsgiver.

YS mener videre at det er riktig at brukeren er med på ansettelsesprosessen og har
avgjørende innflytelse på hvem som skal være assistent.

Til spørsmål 3 sier YS seg enig i at brukeren skal kunne ha arbeidslederansvaret.
Hvorvidt kommunen,  pårørende eller hjelpeverge skal ha arbeidslederansvaret
dersom brukeren selv ikke er i stand til å ivareta dette, bør vurderes i hvert enkelt
tilfelle.  Vi vil uansett ikke anbefale at det er andre enn kommunen som er
arbeidsgiver i slike tilfeller.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Mant  Kristensen
seniorrådgiver
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