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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

BPA- brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud som gjør at personer med
funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Prinsippet er at den enkelte
funksjonshemmede selv er arbeidsleder for sine assistenter og bestemmer hvordan
assistansen skal brukes. På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse
ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.
Rettigheten ble lovfestet i 2015, men likevel er det forskjeller mellom kommunene om hvordan
rettigheten blir praktisert. På Askøy har vi hatt en økning i behovet for BPA- ordningen og
Arbeiderpartiet ser med bekymring at en skal «tilpasse BPA- ordningen» og spare en million kr.
Arbeiderpartiet frykter dette vil føre til innskrenket frihet for noen av våre BPA- brukere.
Hva vil ordføreren gjøre for å sikre at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
skal fungere etter hensikten og at den benyttes som det frigjørings- og likestillingsverktøyet
det er ment til å være?
På Askøy har vi også hatt tradisjon for at man ikke mister BPA- ordningen selv om man er over
67-år, også eldre med nedsatt funksjonsevne har behov for et aktivt og selvstendig liv. Hvordan
vil ordføreren sikre at dette fortsatt skal være gjeldende praksis i Askøy kommune?

Ordfører vil gi følgende svar:
Ved søknad om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), følger en de kriterier og retningslinjer
som lagt i rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet 2015 – Rettighetsfesting av
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Brukere som ikke faller inn under rettighetsbestemmelsen, kan vurderes til å få tjenesten
organisert som BPA der dette er hensiktsmessig.

BPA innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering
og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammene som kommunens vedtak angir, kan
bruker styre hva assistene skal gjøre og til hvilken tider assistanse skal gis.
I en del tilfeller ser vi at ikke alle benytter fullt ut timerammen kommunens vedtak angir.
Kommunen betaler forskuddsvis til leverandør av BPA med bakgrunn i vedtak. Ubrukte timer
blir kreditert tilbake til kommunen etter endt år. For 2018 utgjorde dette ca. 3 millioner, og i
2019 utgjorde det ca. 2 millioner.
Det er behov for å tilpasse de enkelte ordningene ved gjøre revurderinger i samråd med den
enkelte arbeidsleder for å kunne oppdatere evt. endringer i brukers behov. Dette innebærer
også å kunne justere timetallet – økning eller reduksjon - til det reelle behovet.
Ved nye ordninger vil det være behov for å ha et godt system for tildeling og oppfølging av
timerammen for å kunne tilpasse rammene til behovet den enkelte har.
For brukere som har hatt ordningen med BPA før fylte 67 år, er praksis at ordningen vil
videreføres etter en individuell vurdering om den fortsatt vurderes som hensiktsmessig.
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