
 
 
Nedenfor er NOUens forslag til egen BPA-forskrift med 
Løvemammaenes forslag til strykninger på det vi mener må 
bort og Løvemammaenes forslag til endringer og tilføyinger, 
samt nye paragrafer som mangler i dag: 

 
Forskrift om selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt 
personlig assistanse.  
 
Forskrift om selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig 
assistanse. Hjemmel: helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 nytt sjette ledd og § 
3-2 nytt femte ledd  
 
Kapittel 1. Formål, definisjon og krav til arbeidsleder og medarbeidsleder  
§ 1 Formål  
 
Formålet med selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt 
personlig assistanse er å bidra til likestilling ved at funksjonshemmede og 
familier med syke eller funksjonshemmede barn skal kunne leve et mest mulig 
selvvalgt og selvstendig liv.  
 
Selvstyrt personlig assistanse erstattes med: Borgerstyrt personlig assistanse 
skal legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne ha ansvar for og styring 
i eget liv og delta aktivt i samfunnet med assistanse som er helhetlig, fleksibel 
og personlig utformet. 
  
§ 2 Selvstyrt personlig assistanse  
 
Selvstyrt personlig assistanse erstattes med: Borgerstyrt personlig assistanse er 
en tilretteleggingstjeneste og et verktøy for myndiggjøring, ledelse, god 
livskvalitet og organisering.  
 



Selvstyrt personlig assistanse erstattes med: Borgerstyrt personlig assistanse 
omfatter assistanse som er nødvendig for blant annet:  
a) å ivareta personlig stell og egenomsorg, herunder egen helse som ikke 
omfattes av tredje ledd bokstav a), erstattes med: inkludert oppgaver personen 
selv vurderer at må utføres av assistenter med krav til fagkompetanse, 
b) å kommunisere, å orientere seg og å forflytte seg,  
c) å ivareta omsorgsoppgaver overfor barn og relasjoner til familie og venner, 
d) å få trygg og god oppfølging i barnehage, å få trygg og god oppfølging på 
skolefritidsordning, å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen etter 
opplæringslova og å gjennomføre høyere utdanning,  
e) å delta i det politiske og offentlige liv, i frivillige organisasjoner og 
sammenslutninger, i kulturliv, på fritidsaktiviteter, på fornøyelser og i idrett og 
å kunne forlate skolen etter avsluttet skoletid på lik linje med medelever,  
f) å gjennomføre dagliglivets praktiske gjøremål knyttet til husholdningen,  
g) å avlaste personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn med behov 
for personlig assistanse, det inngår også avlastning til helseoppgaver som 
foreldrene utfører i det daglige jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2 og  
h) å gjennomføre opptrening og opplæring som kan bidra til at personen selv 
kan mestre mest mulig av det som følger av bokstav a)  
 f). Selvstyrt personlig assistanse erstattes med: Borgerstyrt personlig 
assistanse omfatter ikke:  
a) oppgaver knyttet til egen helse som er av en slik karakter at de krever 
helsefaglig kompetanse eller opplæring i slike oppgaver for at personen selv, 
eller sammen med medarbeidsleder, skal kunne ta ansvar for å få dem utført,  
a) pedagogisk assistanse under opplæring etter opplæringslova eller 
 b) praktiske gjøremål som vanligvis oppfylles ved kjøp av tjenester.  
§ 3 Krav til arbeidsleder og medarbeidsleder  
En person som skal være arbeidsleder og ha ansvar for organiseringen og den 
daglige styringen av den personlige assistansen uten medarbeidsleder må:  
a) ha fylt 18 år,  
b) gjennomføre nødvendig opplæring for å være egnet til å utføre 
arbeidsoppgavene knyttet til organiseringen og den daglige styringen av 
assistansen og 
c) forstå hva det innebærer og være både egnet og villig til å ha ansvar for 
organiseringen og den daglige styringen av assistansen.   
erstattes med: 
c) få nok informasjon til å forstå hva det innebærer, og være villig til å ha ansvar 
for organiseringen og den daglige styringen av assistansen. Dersom det 
vurderes at personen ikke er egnet til å være arbeidsleder så ligger bevisbyrden 



hos avdelingen som har fattet vedtaket. En avgjørelse om ikke å være egnet 
som arbeidsleder kan påklages til Statsforvalter. 
 
En person som skal være medarbeidsleder med ansvar for organiseringen og 
den daglige styringen av den personlige assistansen sammen med arbeidsleder, 
må være arbeidsleders verge eller fullmektig erstattes med: oppnevnt etter 
fullmakt fra vedtakseier eller dens verge og oppfylle kravene etter første ledd. 
For barn er det unntak for oppnevning etter fullmakt dersom de som skal være 
medarbeidsleder er barnets foreldre/fosterforeldre/verger. 
Personen må i tillegg:  
a) være tilgjengelig og delta i den daglige styringen av assistansen,  
b) ha evne og vilje til så langt som mulig å legge vekt på hva arbeidsleder selv 
ønsker og å utøve den daglige styringen av assistansen i samarbeid med 
arbeidsleder og i samsvar med arbeidsleders vilje og preferanser og  
c) ha evne og vilje til så langt som mulig å legge til rette for at arbeidsleder 
gradvis kan ta over ansvar for organiseringen og settes i stand til å utøve den 
daglige styringen av assistansen selv 
 
Kapittel 2. Krav til kommunens saksbehandling og vedtak  
 
§ 4 Vurdering av behov for og omfang av selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse 
 
Ved vurdering av behov for og omfang av selvstyrt personlig assistanse skal 
kommunen så langt som mulig samarbeide med personen/barnet/barnets 
pårørende eller verge og legge stor vekt på personens/barnets/barnets 
pårørende eller verges egen vurdering av behov, potensiale og mål. Kommunen 
skal i samarbeid med personen skaffe seg oversikt over alle tjenester, tiltak og 
ordninger som personen har eller kan få, og som i tillegg til eller i stedet for 
selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse 
kan bidra til at personen får gjennomført gjøremål, ivaretatt oppgaver eller 
deltatt i aktiviteter som omfattes av § 2 andre ledd. 
 
Kommunen skal videre i samarbeid med personen og instansene som yter disse 
tjenestene, tiltakene og ordningene vurdere hvordan personen kan få et best 
mulig samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Dersom personen ønsker det og 
kommunen finner det hensiktsmessig, kan ytelse av selvstyrt personlig 
assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse og ytelse av 
kommunale helsetjenester samorganiseres eller samordnes. 
 



 Ved vurdering av behov for selvstyrt personlig assistanse erstattes med: 
borgerstyrt personlig assistanse som omfattes av § 2 andre ledd bokstav d skal 
kommunen i samråd med personen innhente en vurdering av og anbefaling om 
dette fra ansvarlig enhet for barnehagen eller skolefritidsordningen i 
kommunen, ansvarlig undervisningssted eller ansvarlig utdanningssted eller 
fagskole erstattes med: fra barnets oppfølgende lege, ev. andre i 
spesialisthelsetjenesten som kjenner barnets helse og behov godt.  Kommunen 
skal i samråd med personen innhente ny vurdering av og anbefaling om dette i 
god tid før bytte av barnehage, skolefritidsordning eller skole eller overgang 
mellom dem, slik at selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt 
personlig assistanse kan være på plass ved oppstart.  
 
Dersom personen har eller ønsker å få funksjonsassistanse, skal kommunen i 
samarbeid med personen skaffe seg oversikt over funksjonsassistanse som 
personen har eller kan få.  
 
§ 5 Vedtak om selvstyrt personlig assistanse  
 
Kommunen skal treffe vedtak om nødvendig selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse etter en konkret og individuell 
tverrfaglig vurdering. Når det gjelder barn skal uttalelser fra 
spesialisthelsetjenesten tillegges stor vekt.  
 
Vedtak om tildeling av selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt 
personlig assistanse skal fastsette et bestemt antall timer per uke, ut fra en 
vurdering av hvilket antall timer som i gjennomsnitt er nødvendig for at 
personen skal få gjennomført gjøremål, ivaretatt oppgaver eller deltatt i 
aktiviteter som omfattes av § 2 andre ledd.  
 
Vurderingen og anbefalingen fra ansvarlig enhet for barnehagen eller 
skolefritidsordningen i kommunen, ansvarlig undervisningssted eller erstattes 
med: oppfølgende lege i spesialisthelsetjenesten, ansvarlig utdanningssted eller 
fagskole etter § 4 tredje ledd, skal inngå i vurderingsgrunnlaget for om det skal 
innvilges timer til selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt 
personlig assistanse i barnehagen, på skolefritidsordningen, på skolen eller til å 
gjennomføre høyere utdanning og tillegges særlig vekt. Innvilgelse av selvstyrt 
personlig assistanse i barnehagen, på skolefritidsordningen eller skolen 
forutsetter at ansvarlig enhet for barnehagen eller skolefritidsordningen eller 
ansvarlig undervisningssted vurderer at det er nødvendig.  
 



Dersom kommunen ikke innvilger selvstyrt personlig assistanse erstattes med: 
borgerstyrt personlig assistanse i barnehagen, på skolefritidsordningen, på 
skolen eller til å gjennomføre høyere utdanning, selv om ansvarlig enhet for 
barnehagen eller skolefritidsordningen i kommunen, ansvarlig 
undervisningssted erstattes med: oppfølgende lege eller andre fra spesialist 
helsetjenesten, eller ansvarlig utdanningssted eller fagskole vurderer at det er 
nødvendig, skal det begrunnes særskilt.  
 
Dersom kommunen vurderer at retten til selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 d ikke er oppfylt, skal kommunen vurdere om 
selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse 
likevel skal tilbys. 
 
 § 6 Samorganisering eller samordning av selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse og funksjonsassistanse  
 
Når kommunen har truffet, eller besluttet at det vil bli truffet, vedtak om 
selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse 
for en person som har eller ønsker å få funksjonsassistanse, skal kommunen i 
samråd med personen, samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten slik at 
vedtak om selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig 
assistanse og vedtak om funksjonsassistanse blir vurdert i sammenheng og 
samorganisert eller samordnet på en hensiktsmessig måte. 
 
§ 7 Ny vurdering og nytt vedtak om selvstyrt personlig assistanse erstattes 
med: borgerstyrt personlig assistanse  
 
Dersom det oppstår endringer i behovet for selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse, dersom personen ber om det 
eller minst hvert tredje år, skal kommunen foreta en ny vurdering og om 
nødvendig treffe et nytt vedtak i tråd med §§ 4 og 5.  
 
Kommunen skal ved ny vurdering innhente tjenesteyters erfaringer.  
 
Kommunen skal se hen til gjeldende vedtak og de forhold som lå til grunn for 
dette vedtaket. Dersom nytt vedtak skal kunne redusere antall timer eller på 
annen måte svekke personens tildelte selvstyrte personlige assistanse erstattes 
med: borgerstyrte personlige assistanse, må dette kunne begrunnes ut fra 



vesentlig endrede forhold knyttet til personen selv, rammene rundt personen 
eller øvrige tjenester, tiltak og ordninger.  
 
Kapittel 3. Aktørenes ansvar i selvstyrte personlige assistanseordninger 
erstattes med: borgerstyrte personlige assistanseordninger  
 
§ 8 Arbeidsleders og medarbeidsleders ansvar  
 
Arbeidsleder har selv ansvaret for organiseringen og den daglige styringen av 
sin selvstyrte personlige assistanse erstattes med: borgerstyrte personlige 
assistanse. Dersom en medarbeidsleder skal bistå en arbeidsleder som ikke kan 
ha ansvaret selv, har arbeidsleder og medarbeidsleder ansvaret sammen.  
 
Det vil være arbeidsleder, eller arbeidsleder sammen med medarbeidsleder 
som skal bestemme: 
–Hva det skal gis assistanse til 
–Hvor assistansen skal gis 
–Når assistansen skal gis 
–Hvordan assistansen skal gis 
–Hvem som skal yte assistansen (ansettes som assistenter) 
 
Ansvaret omfatter å sørge for at behovet for personlig assistanse dekkes 
innenfor det tildelte antallet timer per kalenderår og å lede assistentene i 
samsvar med avtalen med tjenesteyter etter § 11.  
 
Ansvaret skal utøves i samsvar med kommunens vedtak og de krav som følger 
av lover og forskrifter. Arbeidsleder skal melde fra til kommunen ved endringer 
i behovet for selvstyrt personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig 
assistanse som påvirker vedtaket. 
 
Arbeidsleder skal bidra til at kommunen får ivaretatt sitt ansvar etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og at tjenesteyter får ivaretatt sitt 
ansvar som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 2-1.  
 
Ansvaret kan ikke overføres til andre, men arbeidsleder kan velge å gi en annen 
person fullmakt til å utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til den 
daglige styringen på sine vegne.  
 
§ 9 Kommunens ansvar  
 



Kommunen skal spre generell informasjon om selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse og gi individuell veiledning til 
personer som kan ha behov for det, om vilkår for og ytelse av selvstyrt 
personlig assistanse erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse.  
 
Kommunen der personen oppholder seg erstattes med: har sin folkeregistrerte 
adresse treffer vedtak om selvstyrt personlig assistanse erstattes med: 
borgerstyrt personlig assistanse. Kommunen der personen oppholder seg er i 
forhold til ytelse av selvstyrt personlig assistanse kommunen der personen har 
fast bosted.  
 
Dersom en person med selvstyrt personlig assistanse har sin overveiende 
døgnhvile i en annen kommune i mer enn seks måneder, oppholder personen 
seg i forhold til ytelse av selvstyrt personlig assistanse i denne kommunen.  
 
Dersom en person med vedtak om selvstyrt personlig assistanse skal flytte til 
en annen kommune, eller skal ha sin overveiende døgnhvile i en annen 
kommune i mer enn seks måneder, skal denne kommunen treffe nytt vedtak. 
Ved behov skal denne kommunen treffe midlertidig vedtak som skal gjelde 
frem til det er mulig å treffe vedtak etter andre ledd. § 7 tredje ledd gjelder 
tilsvarende ved vedtak fra annen kommune.  
 
Kommunen har ansvar for å sikre nødvendig opplæring og oppfølging av 
arbeidsledere og medarbeidsledere. Det vil være leverandøren (enten 
kommunal eller privat) av den personlige assistansen som skal gi opplæringen i 
arbeidsleder- og assistentrollen.  
 
I de tilfeller det kreves langvarig opplæring og trening for å kunne gå vakter 
alene, er kommunen pliktig til å legge inn ekstra timer til denne opplæringen. 
Det kan f.eks. ikke påregnes at arbeidsleder skal gå hele nattevakter for å lære 
opp nytt personell på natt. Det kan heller ikke påregnes å måtte bruke opp 
timer til opplæring av tilmålte timer som egentlig er gitt til avlastning eller 
nattevakt. 
 
Kommunen skal følge med på at den selvstyrte personlige assistansen erstattes 
med: borgerstyrte personlige assistansen er i samsvar med vedtaket etter § 5 
og kravene etter §§ 8, 10 og 11. Kommunen har et særlig ansvar for å følge 
med på at med arbeidsleder oppfyller kravene etter § 3 andre ledd andre 
punktum bokstav a) – c).  
 



Kommunen kan inngå avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere 
om å utføre oppgaver knyttet til å ivareta ansvaret etter denne bestemmelsens 
fjerde og femte ledd.  
 
§ 10 Tjenesteyternes ansvar  
 
Tjenesteyteren har ansvar for å levere kvalitativt gode tjenester som setter 
arbeidsleder og eventuell medarbeidsleder i stand til å ta ansvar for 
organiseringen og den daglige styringen av den personlige assistansen.  
 
Selvstyrt personlig assistanse erstattes med: Borgerstyrt personlig assistanse 
skal ytes i samsvar med kommunens vedtak om selvstyrt personlig assistanse 
erstattes med: borgerstyrt personlig assistanse. Dersom kommunen har inngått 
avtale med annen offentlig eller privat tjenesteyter, har denne tjenesteyteren 
ansvar for at tjenesten ytes i samsvar med avtalen med kommunen, jf. helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd.  
 
Tjenesteyterens ansvar omfatter å ivareta arbeidsgiveransvaret for assistenter 
som ansettes for å yte personlig assistanse.  
 
Tjenesteyteren har ansvar for nødvendig opplæring og oppfølging av 
assistentene, men kommunen er ansvarlig for å dekke ekstra nødvendige timer 
til opplæring der det kreves spesialopplæring for at ordningen skal være 
forsvarlig.  
 
Tjenesteyteren har ansvar for at arbeidsleder og eventuell medarbeidsleder har 
tilgang til nødvendige, universelt utformede ledelsesverktøy.  
 
§ 11 Avtale mellom tjenesteyter og arbeidsleder om fordeling av ansvar, 
myndighet og oppgaver  
 
Ved opprettelse av ordning med selvstyrt personlig assistanse erstattes med: 
borgerstyrt personlig assistanse skal tjenesteyter inngå avtale med arbeidsleder 
og eventuell medarbeidsleder om fordelingen av ansvar, myndighet og 
oppgaver knyttet til organiseringen og den daglige styringen av den selvstyrte 
personlige assistanseordningen erstattes med: borgerstyrte personlige 
assistanseordningen.  
 



Det skal fremgå av avtalen hvilket ansvar, hvilken myndighet og hvilke 
oppgaver som overføres fra tjenesteyter til arbeidsleder og eventuell 
medarbeidsleder.” 
 
Forslag til nye paragrafer: 
 
§12 Driftsbudsjett 
 
Alle assistentkostnader og kostnader for arbeidsledelse inkludert HMS-tiltak 
skal dekkes av leverandør. Uavhengig av om det er kommunal eller privat 
leverandør skal det avsettes midler til drift.  
 
Driftsbudsjettet må være proporsjonalt med antall assistansetimer.  
 
Driftsbudsjettet og oversikt over dette skal arbeidsleder til enhver tid ha tilgang 
til.  
 
§13 Rett til helsehjelp inn i BPA. 
 
Helsetjenester skal organiseres som borgerstyrt personlig assistanse så lenge 
personen/barnet er avhengig av disse tjenestene i hverdagen, og ønsker disse 
organisert som BPA.  
 
Hvorvidt det kan brukes ufaglærte assistenter til helsehjelpoppgavene eller om 
det må være faglærte, skal den legen i spesialisthelsetjenesten som kjenner 
personen og dens diagnoser best gi en uttalelse om. Der personen ikke har 
oppfølging av spesialisthelsetjenesten, skal fastlege gi uttalelse. 
Det anses at det som er vanlig å lære opp foreldre eller personen selv i, på den 
avdelingen/sykehuset som har nødvendig kjennskap til den medisinske 
problemstillingen det gjelder, også skal kunne utføres av en BPA uten 
fagutdanning.  
 
Dersom det vurderes at oppgavene bør utføres av fagutdannede personer, skal 
det være lønn med mulighet for lønnsstigning i BPA-ordningen tilsvarende den 
fagutdanningen som kreves. Hva som ev. er nødvendig ekstra fagkompetanse, 
f.eks. helsefagarbeider, vernepleier, sykepleier, barnesykepleier eller annen 
videreutdanning, må kommunen vurdere sammen med oppfølgende lege.  
Spesialisthelsetjenestens vurderinger kan ikke overprøves av kommunen. 
 
§ 14. Journalplikt for helsehjelpoppgaver med krav til fagutdanning. 



 
For de helsehjelpoppgavene det er stilt krav om fagutdannelse, skal det føres 
journal med bakgrunn i journalplikt for helsepersonell. Det er kun anledning til 
å journalføre de faktiske helsehjelpoppgavene som det kreves fagutdannelse. 
Journalen skal oppbevares hjemme hos vedtakseier, jf. Lov om helsepersonell § 
39, 3. ledd og Forskrift om pasientjournal § 6 og § 8. 
 
Kommunen kan kreve innsyn i journal med jevne mellomrom ved at 
arbeidsleder sender inn kopi av journal til kommunen. Kommunen kan ikke be 
om innsyn i journal oftere enn en gang per måned.  
 
§15 Kritisk personell 
 
I samfunnskriser/pandemier skal BPA-ordninger være definert som kritisk 
personell. 


