Til kommunene i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde
v/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kongsberg 09.05.2019

Brukermedvirkning ved konsesjonsutlysning av BPA
Foreningen JAG er en ideell interesseorganisasjon som arbeider for at alle,
uavhengig av funksjonsnedsettelse, skal kunne leve sine liv fullt ut på egne
vilkår ved hjelp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Foreningen JAGs
primære målgruppe er personer med sammensatte funksjonsnedsettelser,
hvorav en kan være av kognitiv art.
Ifølge intensjonene med rettighetsfestingen i 2015 og Granavolden-plattformen
er BPA å anse som et likestillingsverktøy. Foreningen JAG og flere andre
organisasjoner konstaterer at BPA ikke fungerer som det likestillingsverktøyet
det var ment å gjøre.
Foreningen JAG opplever et stort sprik mellom kommunenes egen opplevelse
(Agenda/KS-rapporten) og organisasjonenes opplevelser (NHF, Uloba, JAG sine
rapporter). JAGs rapport viser mangel på informasjon (info. kommer fra
organisasjoner og munn-til-munn metoden). Søkerne opplever manglende
(varierende) kompetanse i kommunene.
Foreningen JAG ser at kommunene i Vestregionen har besluttet å videreføre BPAsamarbeidet ved utlysning av nye konsesjoner. Dette samarbeidet skal utvides til
å omfatte alle kommunene i «Kommunehelsesamarbeidet» i Vestre Viken, i alt
26 kommuner. Neste konsesjonsutlysning blir i løpet av 2020.
I følge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 skal brukere av tjenesten
involveres og deres synspunkter skal tillegges stor vekt ved utformingen av
tjenestetilbudet.
Det samme kravet står i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10.
Medlemmer i Foreningen JAG opplevde ved siste konsesjonsutlysning i
Vestregionen at brukermedvirkningen var totalt fraværende.
For å sikre reell brukermedvirkning ved utlysing av BPA-konsesjoner ber
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funksjonsevne å engasjere seg aktivt i kommunenes utforming av
kravdokumentet og valg av BPA-leverandører ved neste konsesjonsutlysning.
Alle BPA-leverandører som oppfyller kriteriene bør få innvilget konsesjon.
Leverandører som ikke har misligholdt konsesjonsavtalen i forrige periode bør få
fornyet avtalen.
Foreningen JAG deltar gjerne på informasjonsmøter sammen med de kommunale
rådene og interesseorganisasjonene for å orientere om BPA og vise gode
eksempler med BPA spesielt rettet mot personer med kognitiv
funksjonshemming.
Besøk oss gjerne på www.jagassistanse.no
eller vår Facebookside: Foreningen JAG og JAG Assistanse
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