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Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt
til grunn for tildeling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som
søker om BPA, hvor mange timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.

Svar
Tjenestens innhold og omfang bygger på en konkret, individuell vurdering av personens
ønsker og behov. Personens alder, livsfase og interesser tillegges stor vekt. Det er en
forutsetning at bruker har lovmessig krav på helse og omsorgstjenester fra kommunen.
Kommunen har opplysnings- og veiledningsplikt. Pasient og bruker skal få den informasjon
som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine
rettigheter på best mulig måte. Utmåling av antall timer skal i utgangspunktet være det
samme som om tjenesten ikke var organisert som BPA. Velferdsteknologisk løsninger kan
vurderes å erstatte timer dersom dette vurderes å være forsvarlig
Hvis det er nødvendig for å få til en forsvarlig turnus/arbeidstidsordning, tilpasses/økes evt.
Timeantallet.
Egenandeler for BPA følger de vanlige reglene i forskrift om egenandel for helse- og
omsorgstjenester, dvs. at det kan kreves egenandel for praktisk bistand som ikke er
opplæring, personlig stell og egenomsorg
Det kan ikke kreves egenandel for BPA som gis istedenfor avlastning og støttekontakt.
For personer som ikke har rett til BPA, legges det vekt på om BPA kan bidra til et mer aktivt
og uavhengig liv. Det legges vekt på om en slik organisering kan bidra til å legge til rette for
deltagelse i utdanning/opplæring og arbeid og til å ivareta foreldreoppgaver.
Fra 2015 ble BPA ordningen rettighetsfestet slik at alle som har over 32 timer praktisk hjelp i
uken har et krav om at tjenesten kan tilbys som BPA. Dersom bruker har mellom 25 og 32
timer i uken kan det gis som BPA dersom det er hensiktsmessig.
Det er en forutsetning for BPA at arbeidslederollen kan ivaretas av brukeren selv eller en
nærstående som kjenner brukeren godt. Dette er en oppgave som ikke godtgjøres men som
krever endel av brukeren i forhold til organisering og planlegging av arbeidstiden til de
ansatte i ordningen.

Det har de siste årene vært en sterk vekst i ordningen.
2014: 11 brukere, 927 timer pr uke
2017: 14 brukere, 1200 timer pr uke
2018: 16 brukere, 1440 timer pr uke
Pr. 31.01.2020: 27 brukere, 2 261 timer pr uke
Siste år (2019) ble det gitt avslag til 7 søker hvorav 5 fikk avslag pga antall timer de har
behov for hjelp var mindre enn 32 timer pr uke og hvorav 2 søkere ikke hadde noen som
kunne være arbeidsleder.

