BPA engasjerte medlemmene
Et tyvetalls medlemmer møtte opp på LFS Trøndelags medlemsmøte 5. oktober.
Foredragsholder Stig Morten Skjæran fra Uloba fortalte om sine erfaringer med BPA til en
engasjert forsamling.
Skjæran er bosatt på Frosta, og fortalte om hvordan BPA-ordningen fungerte i en
distriktskommune. Han jobber for Uloba og er samtidig bruker av BPA-ordningen, Han fortalte
om Uloba som organisasjon og deres måte å organisere BPA-ordningen på. Han forklarte også
hvorfor han valgte å «veksle inn» hjemmesykepleie, hjemmehjelp og støttekontakt i borgerstyrt
personlig assistent.
-En personlig assistent må være en person man har god kjemi med. Du kan selv plukke ut den er
de personene som skal hjelpe deg. Jeg anbefaler ikke å ansette noen med nære relasjoner, selv om
det ikke er forbudt, sa Stig Morten Skjæran.
Kommunens rolle
Skjæran kom også inn på kommunens rolle i BPA-ordningen, som nå er lovfestet for de som har
et hjelpebehov på mer enn 25 timer pr, uke. Kommunen skal finansiere ordningen, uansett om det
er Uloba eller en annen organisasjon, eller kommunen selv som administrerer ordningen. Han
påpekte også at kommunen kan pålegge egenbetaling ut fra inntekt og vedtakets størrelse, men
også maksbetaling.
-Prinsippet er at du selv bestemmer hvem, hva de skal gjøre når de kommer på jobb, hvor
assistansen skal skje og når det skal skje. Assistenten er knyttet til deg som person og du skal
kunne ta med assistenten dit du skal, sa Stig Morten SkjæranKartlegge behovet
-Når du søker om BPA-ordning er det bostedskommunen som avgjør søknaden. Da får du et gitt
antall timer knyttet opp mot assistansebehovet. Da er det viktig å synliggjøre hele behovet. Det er
lett å glemme enkle ting når behovet kartlegges, sa Skjæran.
Han forklarte også hvilke rettigheter og plikter du som bruker har, og som kommunen har. Han
kom også inn på reglene i forhold til alder og hjelpebehov, og hva som må til for at kommunen
skal kunne avslå en søknad.
-BPA er billigere for kommunen enn summen av andre tjenester, men er allikevel en godt bevart
hemmelighet i mange kommuner, sa Stig Morten Skjæran.
Han poengterte også assistenes taushetsplikt, og ansettelsesforholdet.
-Du er selv arbeidsleder og kan styre din egen assistent, men du slipper arbeidsgiveransvaret, En
borgerstyrt personlig assistent er ansatt enten i Uloba eller i kommunen, svarte Skjæran da det
spørsmålet kom fra en av de fremmøtte.
Etter foredraget ble det en lang spørsmålsrunde med en forsamling som var både interessert og
engasjert, før det ble servert kaffe med bakverk fra Goman, og som vanlig åresalg og trekning av
mange fine gevinster.
Ingar Lien

