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Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner står samlet og vi viser til høringsnotat fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, 04.03.2022, med forslag til forbedringer av dagens BPA-ordning. Det 
forutsettes at BPA skal bli et likestillingsverktøy.  
 
Vi erfarer at dagens ordning ikke praktiseres etter intensjonen og at det er svært store forskjeller 
mellom kommunene. Dette betyr at muligheten for likestilling er avhengig av ditt postnummer.  
 
Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner vil levere egne høringssvar, men vil samlet understreke 
behovet for omfattende grep for at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy og at ordningen skal 
praktiseres likt over hele landet. Dette vil ikke skje så lenge ordningen ligger i helselovgivningen hvor 
hver enkelt kommune må forholde seg til egne budsjetter og har sitt tolkningsrom på hva som er 
likestilling nok. Vi vil understreke at et flertall på 7 i utvalget anbefaler at ordningen overføres til 
staten, og vi ber om at dette utredes.  Vi støtter i all hovedsak dissensen i kapittel 27 og ber om at 
denne legges til grunn for det videre arbeidet.  
 
BPA bygger på forutsetningen om at man selv bestemmer  

• Hvem som skal være assistent 

• Hva assistenten skal gjøre 

• Hvor assistenten skal jobbe 

• Når assistenten skal jobbe 
 
 
 
Våre felles råd til myndighetene er: 
 

• BPA-ordningen må bygge på kravene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) 

o BPA flyttes fra helse- og omsorgstjenesteloven  
o BPA skal også hjemles i likestillings- og diskrimineringsloven 
o BPA skal være uavhengig av type funksjonsnedsettelse, og kan tildeles alle som har 

behov for personlig assistanse, enten man er barn med foresatte som leder, leder 
selv eller sammen med noen 

o BPA skal være en egen tjeneste  
 

 



 
 

• BPA må samordnes slik at BPA fungerer som en helhetlig ordning og ubestridt rettighet også 
for personer som  

o har vedtak om tvang og makt og som forebyggende tiltak mot tvang og makt 
o har behov for helsetjenester som krever fagprofesjoner. 

 
 

• Saksbehandlere skal ha kompetanse i likestillingsperspektivene. 
 

• Barns selvstendige rett til BPA må bli helt tydelig 
o Barn har også rett til likestilling og en del av det er retten til å bli selvstendige fra 

foreldre i samme tempo som andre  
o BPA til familier med barn med assistansebehov må vurderes ut fra familiesituasjon 

som helhet  
▪ BPA må kunne gis på bakgrunn av barnets assistansebehov  
▪ BPA må kunne gis som avlastningstiltak  

 

• BPA-ordningen må sikre retten til fritt valg av BPA-aktør tilpasset egne behov 
o Det skal etableres et Nasjonalt Kompetansesenter  
o BPA skal kunne benyttes i og utenfor egen kommune 

 

• BPA må samordnes og gjelde på alle områder i livet  
o Arbeid (herunder også VTA, dagsenter, ved arbeidsmarkedstiltak) 

▪ BPA må samordnes med funksjonsassistanse 
o Skole/utdanning (skille mellom BPA og spesialpedagogisk-kompetanse) 
o Ferie og fritid  

 

• Retten til BPA må ikke avgrenses på bakgrunn av alder og timebehov 
o Ingen nedre eller øvre aldersgrense  
o Ingen nedre eller øvre timegrense  

 

• Finansiering 
o Staten må sikre forutsigbar finansiering av ordningen 
o Ingen egenandel på BPA eller praktisk bistand 
o Folkeregistrert adresse må erstatte prinsippet om oppholdskommune. 

 
 

• Assistentene 
o Ansatte i BPA-ordningen må ha gode og ryddige arbeidsforhold 
o Assistenter må fortsatt ha status som samfunnskritisk personell. 

 
▪ Nytt lovverk må ha tydelig krav til at det skal innvilges BPA til personlig assistanse som er 

nødvendig for å kunne leve og delta i samfunnet med samme valgmuligheter som andre. 
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