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Tiltak mens vi venter på NOU om BPA 
 

Organisasjonene som arbeider med BPA som et likestillingsverktøy takker for møte med statsråd 

Listhaug 20.mai i år.  

Vi er fornøyd med at Granavolden-plattformen setter fokus på likeverd og BPA som 

likestillingsverktøy. Vi slutter oss til plattformens formuleringer om at alle skal kunne delta i 

samfunnet, fylle dagene med meningsfylt innhold, delta i små og store fellesskap, aktiviteter og 

fritidstilbud.  

   

Organisasjonene er glade for at det settes fokus på BPA og at det skal igangsettes en NOU. En 

NOU vil ta et par-tre år å gjennomføre og som det ble sagt i møtet 20.mai: «i mellomtiden skal 

liv leves». Organisasjonene er engstelige for at en i påvente av en NOU setter nødvendig 

utvikling i kommuners innfrielse av gjeldende rettigheter på vent frem til arbeidet er gjennomført 

og avsluttet. 

 

Organisasjonene ber derfor om at det iverksettes straks-tiltak som kan sikre kommunenes plikt til 

å tildele BPA uavhengig av arbeidet som skal gjøres i NOU’en.  

Både Granavolden-plattformen og statsråd Listhaug sier at 67 års-grensen skal oppheves.  

Det er bra, men vi ber om at det i tillegg iverksettes flere enkle straks-tiltak.  

 

Vi fremmer derfor følgende forslag til tiltak som bør kunne gjennomføres uten lovendring eller 

store utredninger. 

 

• Statsrådene sender et (felles) brev til fylkesmennene og kommunene  

o hvor det presiseres at formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven er 

førende: «Lovens formål er særlig å:  

▪ fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til 

likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 
▪ sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,» 

o hvor det presiseres at BPA er et likestillingsverktøy og at intensjonene med 

rettighetsfestingen og rundskriv I-9/2015 skal oppfylles (se brevet fra statsråd 

Høie til alle landets kommuner i februar 2017). 

 
 

Til 
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug 
postmottak@hod.dep.no  
 
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 
postmottak@kud.dep.no  

Vår dato: 26.06.2019 

mailto:postmottak@hod.dep.no
mailto:postmottak@kud.dep.no


 
Norges Handikapforbund 
Postboks 9217 Grønland 
0134 Oslo 

Besøksadresse: 
Schweigaardsgt. 12 
0185 Oslo 

Telefon: 24 10 24 00 
E-post: nhf@nhf.no 
www.nhf.no  

Orgnr: 938 661 316 mva 
Bankgiro: 8200 02 03277 

 

o hvor det presiseres at BPA kan innvilges  

▪ til personer som bor i samlokaliserte boliger 

▪ som et forebyggende tiltak mot tvang og maktbruk (kap. 9 i helse- og 

omsorgstjenesteloven) fordi få og kjente personer gir bedre og mer 

betryggende assistanse  

o hvor det presiseres at det ikke er rapporteringsplikt ved BPA i motsetning til mer 

helserelaterte tjenester utført av helsepersonell 

o hvor reisebegrensningene oppheves 

 

• Ved konsesjonsutlysninger i kommunene skal Norsk Standard (uten begrensende 

tilleggskommentarer) følges. 

 

• Holdningsarbeid 

o Organisasjonene anbefaler at regjeringen kjøper inn boken: «Funksjonshemmedes 

menneskerettigheter» utgitt på Universitetsforlaget og sender denne ut til alle 

landets kommunestyrer og saksbehandlere. 

o Organisasjonene bør kunne trekkes inn i folkevalgtopplæringen når de nye 

kommunestyrene og kommunale rådene er valgt til høsten. Vi mener at vi kan 

utfylle KS på forståelse av menneskerettigheter og et universelt utformet samfunn. 

 

 

 

Vi ønsker alle å sikre at BPA-ordningen blir et reelt tilbud til de som trenger det og at kommunen 

tilbyr dette i tråd med Stortingets og Regjeringens intensjoner. Våre forslag har til hensikt å bidra 

til økt realisering av ordningen, uavhengig av utredningsarbeidet.   
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
for 
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)   JAG Assistanse  
ved Tamarin Varner /s/     ved Cathrine Schumann /s/  
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  Unge funksjonshemmede 
ved Lilly Ann Elvestad /s/     ved Leif-Ove Hansen /s/  
 
Uloba – Independent Living Norge    Foreningen JAG 
ved Vibeke Marøy Melstrøm /s/    ved Tor Arne Høidal /s/ 
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)   Norges Handikapforbund (NHF) 
ved Hedvig Ekberg /s/ ved Tove Linnea Brandvik /s/ 
 
 
 
 
 


