Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 11.02.2019
Behandling:
Svein Harald Halvorsen (KrF) fremmet forslag til vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter de endringer som er foretatt i
kvalitetsstandardene, men vil påpeke følgende forhold som fortsatt må endres:
1. Vi viser til «Kvalitetsstandard Brukerstyrt personlig assistanse» der det står:
5. Generelt



Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på.
Tjenester som kan falle inn under ordningen er:
 Praktisk bistand og opplæring i hjemmet
 Støttekontakt
 Avlastning til barn under 18 år

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne beklager at det her ikke tas hensyn til
funksjonshemmedes behov for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utenfor hjemmet.
Vi viser til rundskriv fra Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement, av 18.12.2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der det står under:
2.2 Nærmere om tjenester som omfattes av rettigheten … For å oppfylle målsettingen om
et aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak
utenfor hjemmet inkluderes.
Ved å ikke ta hensyn til målsettingen i denne rettigheten, vil man i ytterste konsekvens
kunne risikere at funksjonshemmede, som i utgangspunktet vil være berettiget til BPA:
1) ikke kan delta i høyere utdannelse
2) ikke kan delta i aktivt liv utenfor hjemmet
Vi ber derfor om at første strekpunkt endres til:
 Praktisk bistand og opplæring
2. Vi viser til «Kvalitetsstandard for kommunalt dagtilbud for eldre».
4. Ansvar og oppfølging.
Her fremkommer «Enhetsledere» som ansvarlige. For å kunne spesifisere hvem konkret
som har ansvar ber vi om at dette endres til «Enhetsleder» i samsvar med øvrige
kvalitetsstandarder.
3. Vi viser til tidligere vedtak i rådet og ber om at følgende tas inn i samtlige
kvalitetsstandarder: i punkt om ansvar og oppfølging
Ved utøvelse av standarden skal det tas tilbørlig hensyn til tjenestemottakerens
individuelle behov.
4. Vi viser til Kvalitetsstandard «Avlastning i eller utenfor institusjon», punkt 5 og
kulepunkt 2 under tjenesteutøver hvor det står:

Avlastning skal innebære en reell avlastning for mottaker og det vektlegges
brukermedvirkning i utmåling av tjenesten.
Vi ber om at dette endres til:
Avlastning skal innebære en reell avlastning for mottaker og det skal vektlegges
brukermedvirkning og samarbeid med pårørende i utmåling av tjenesten.
5. Vi viser til kvalitetsstandard «Praktisk bistand i hjemmet», punkt 7
Her fremkommer et intervall for bistand på 4 uker for mange av de tjenester som ytes.
Rådet ber om at dette endres til 3 uker i samsvar med tidligere standard før 2013.
Ved votering ble forslaget fra Halvorsen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter de endringer som er foretatt i
kvalitetsstandardene, men vil påpeke følgende forhold som fortsatt må endres:
1. Vi viser til «Kvalitetsstandard Brukerstyrt personlig assistanse» der det står:
5. Generelt



Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på.
Tjenester som kan falle inn under ordningen er:
 Praktisk bistand og opplæring i hjemmet
 Støttekontakt
 Avlastning til barn under 18 år

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne beklager at det her ikke tas hensyn til
funksjonshemmedes behov for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utenfor hjemmet.
Vi viser til rundskriv fra Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement, av 18.12.2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der det står under:
2.2 Nærmere om tjenester som omfattes av rettigheten … For å oppfylle målsettingen om et
aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak
utenfor hjemmet inkluderes.
Ved å ikke ta hensyn til målsettingen i denne rettigheten, vil man i ytterste konsekvens
kunne risikere at funksjonshemmede, som i utgangspunktet vil være berettiget til BPA:
1) ikke kan delta i høyere utdannelse
2) ikke kan delta i aktivt liv utenfor hjemmet
Vi ber derfor om at første strekpunkt endres til:
 Praktisk bistand og opplæring
2. Vi viser til «Kvalitetsstandard for kommunalt dagtilbud for eldre».
4. Ansvar og oppfølging.
Her fremkommer «Enhetsledere» som ansvarlige. For å kunne spesifisere hvem konkret som
har ansvar ber vi om at dette endres til «Enhetsleder» i samsvar med øvrige
kvalitetsstandarder.

3. Vi viser til tidligere vedtak i rådet og ber om at følgende tas inn i samtlige
kvalitetsstandarder: i punkt om ansvar og oppfølging
Ved utøvelse av standarden skal det tas tilbørlig hensyn til tjenestemottakerens
individuelle behov.
4. Vi viser til Kvalitetsstandard «Avlastning i eller utenfor institusjon», punkt 5 og kulepunkt 2
under tjenesteutøver hvor det står:
Avlastning skal innebære en reell avlastning for mottaker og det vektlegges
brukermedvirkning i utmåling av tjenesten.
Vi ber om at dette endres til:
Avlastning skal innebære en reell avlastning for mottaker og det skal vektlegges
brukermedvirkning og samarbeid med pårørende i utmåling av tjenesten.
5. Vi viser til kvalitetsstandard «Praktisk bistand i hjemmet», punkt 7
Her fremkommer et intervall for bistand på 4 uker for mange av de tjenester som ytes.
Rådet ber om at dette endres til 3 uker i samsvar med tidligere standard før 2013.

