Utdrag fra omtalte lover og forskrifter

(Utdrag som direkte gjelder BPA-ordningen er vist med blå skrift)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller
nedsatt funksjonsevne.
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere
og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav
fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens
innhold.
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune.
Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår
avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.
§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7…….

Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
a.
helsetjeneste i skoler og
b.
helsestasjonstjeneste
Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a.
legevakt,
b.
heldøgns medisinsk akuttberedskap,
c.
medisinsk nødmeldetjeneste, og
d.
psykososial beredskap og oppfølging.
Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a.
helsetjenester i hjemmet,
b.
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
og
c.
plass i institusjon, herunder sykehjem.

§ 3-8.Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i
form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Lov om pasient- og brukerrettigheter
(pasient- og brukerrettighetsloven)
§ 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.
Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og
behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som skal anses som helseog omsorgstjenester som pasient og bruker kan ha rett til.
§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester
organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helseog omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i
avlastningstiltak omfattes ikke.
Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller
nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.
Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere
med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som
brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik
organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
§ 8.Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og
opplæring
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk
bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b,
herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.
Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig
hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende
grunnleggende behov.
Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i
hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene.
§ 9.Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring
Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste
(selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan egenandelen ikke overstige
kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet
omfatter.
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt
sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og
sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.
Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke
personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.
Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue.
§ 10.Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring
Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for
tjenester som nevnt i § 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede
skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det
aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges
også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.
Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den
samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 210
pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.
Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom
hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.
Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1
eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes
vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd.
Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning
og ny G.
Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som
nevnt i § 1.

