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Selvstyrt er velstyrt



BPA i dag
• Organisering av praktisk bistand til dagliglivets gjøremål – for å oppnå selvstendighet og styring over eget liv.

• Hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

• Rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven fra 2015:

§ 2-1 d.Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-
2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter 
avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for 
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke. Retten 
omfatter også personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter første 
punktum.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren 
kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 
timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan 
dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-6


Hovedutfordringer ved dagens BPA-ordning
• BPA ordninger fungerer ikke godt nok som et likestillingsverktøy

• Forskjellsbehandling av personer med som har praktisk bistand

• Forskjellig praksis mellom kommuner

• Forskjeller i klagesaksbehandling

• Manglende samorganisering og samordning

• Retten til fullt forsvarlig arbeidsmiljø



Utvalgets forslag 
(ikke uttømmende eller enstemmig)
• Mer detaljert regulering av BPA i lov / forskrift

• Utvide retten til BPA og hva BPA-ordningen omfatter

• Hjemle retten til BPA i Likestillings- og diskrimineringsloven

• Fritt brukervalg for alle kommuner og nasjonal godkjenningsordning av leverandører

• Raskere og mer enhetlig klagesaksbehandling

• Utvide hva BPA omfatter for å oppnå bedre samordning

• Tydeligere ansvar for assistentene og retten til forsvarlig arbeidsmiljø 



Høringsuttalelse fra Drammen kommune

• Økt regulering er nødvendig for å oppnå BPA som likestillingsverktøy

• Økt detaljregulering av BPA innskrenker samtidig kommunenes lokale selvstyre 
for å ivareta ansvar for forsvarlig helse- og omsorgstilbud til alle innbyggere.

• Hjemmel i likestilling- og diskriminieringsloven må utredes nærmere

• Fritt brukervalg bør ikke være obligatorisk for alle kommuner, men bør innføres 
der det er hensiktsmessig. Kommunen bør også kunne være leverandør

• Økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser må utredes nærmere før 
beslutning


