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Interpellasjon nr. 2 fra Marte J. Monstad (FrP) vedrørende BPA
som et frigjørings- og likestillingsverktøy. Bergen bystyre
29.01.2020
Representanten Marte J. Monstad (FrP) har fremmet følgende interpellasjon
I 2015 rettighetsfestet regjeringen ordningen med BPA. Det betyr at norske kommuner er
pliktige til å tilby brukerstyrt personlig assistanse til innbyggere som har behov for dette. Det
er likevel mange kommuner som ikke er dette ansvaret bevisst.
Det er dessverre kommuner som fortsatt forsømmer ansvaret sitt, både gjennom manglende
kunnskap og vilje. Mange kommuner forstår ikke forskjellen mellom BPA og ordinær
pleieomsorg, og det er få kommuner som er gode nok på å informere brukerne om
rettighetene deres.
Pasient- og brukerombudene har en økning i antall henvendelser som handler om BPA på
14 % fra 2017 til 2018. Sakene dreier seg både om avslag på BPA og tildeling av færre antall
timer enn brukeren mener han eller hun trenger:
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/pasient%20og%20brukerombudet/Nasjonal%20årsmelding%20Pasient%20og%20brukerombudet%202018.pdf
30. oktober 2019 skriver dagbladet om pårørende som opplever at kommuners vedtak ikke
står i henhold til regelverket og brukernes behov: https://www.dagbladet.no/nyheter/fratarhandikappede-barn-friheten/71554467
Tilbakemeldinger fra flere pårørende og brukere av BPA i Bergen vitner om at det er store
utfordringer med tjenesten. Det meldes bl.a. om mangel på informasjon om tilbud,
manglende kunnskap om ordningen hos ansatte, og at tildelingspraksisen varierer fra bydel
til bydel. Undertegnede har også fått tilbakemelding på at flere opplever at
forvaltningspraksisen er strammet inn, og at alt for mange får tildelt hjemmesykepleie fremfor
BPA.
Dette er svært bekymringsfullt. Alle mennesker skal ha de samme mulighetene og
rettighetene til å leve fullverdige liv. Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at de som
har nedsatt funksjonsevne og et behov for bistand kan leve normale liv. Det betyr bl.a. hjelp
til å jobbe, ta utdanning og leve et så aktivt og selvstendig liv som overhodet mulig.
For å sikre at Bergen kommune forvalter BPA-ordningen etter hensikten, og at den benyttes
som det frigjørings- og likestillingsverktøyet den er ment å være, vil Fremskrittspartiet foreslå
at det tas en fullstendig gjennomgang av hvordan kommunen forvalter ordningen.

Spørsmål:
1. Kan byrådet redegjøre for kommunens tildelingspraksis?
2. Hva vil byrådet gjøre for å forbedre BPA-tilbudet i Bergen slik at flere mennesker får økt
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre?
Forslag til vedtak:
Bystyret ber byrådet ta en fullstendig gjennomgang av hvorledes Bergen kommune forvalter
BPA-ordningen, med mål om å sikre at ordningen fungerer etter hensikten og at den
benyttes som det frigjørings- og likestillingsverktøyet den er ment å være. Byrådet bes om å
rapportere tilbake til bystyret i en egen sak og legge frem en plan for hvilke tiltak som kan
iverksettes for å forbedre BPA-tilbudet i Bergen kommune.
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