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Opphør av driftskonto 

Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo) er gjort kjent med debatten som har vært rundt 
driftskontoer for BPA-brukere. Vi har avventet byrådens svar på bystyremedlem Ivar Johansens 
spørsmål. Svaret bekymrer oss og vi får sterke reaksjoner fra BPA-brukere. Vi ser at dette vil medføre 
store konsekvenser for brukerne av BPA i Oslo. Byråden skisserer en ordning på følgende måte:  

Arbeidslederens driftsutgifter i ordningen dekkes av kommunen, med kr 400,- per måned. Byråden 
opplyser: «De 400 kr. er ment å skulle dekke brukers direkte utgifter knyttet til det å organisere 
arbeidet assistentene gjør i hans/hennes ordning. Det kan være bruk av telefon, porto, papir til 
skriver, skriverblekk og lignende. I tillegg er de ment å skulle dekke merutgifter ved å ha assistentene i 
brukers hjem. Det kan være ekstra toalettartikler, tørkeruller, vaskemidler og lignende. Til disse 
formålene mener UKE at summen normalt er tilstrekkelig. Dersom det skulle være utgifter knyttet til 
ordningen som gjør at et beløp på 4800 pr. år ikke dekker disse, har brukeren anledning til å søke 
bydelen om dekning av ytterligere utgifter.» 

NHF Oslo vil påpeke at en slik ordning vil gjøre det umulig for brukerne å nyttiggjøre seg av BPA på en 
selvstendig måte. Det vil for eksempel være en umulighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
å reise på ferie om ordningen slik byråden skisserer blir vedtatt. Det vil være vanskeligere å delta i 
organisasjons- og samfunnsliv. Ikke minst er dette problematisk i forhold til arbeidsdeltakelse og 
studier. Om BPA ordningen skal kunne benyttes som det likestillingsverktøyet det er ment som, kan 
en ikke innskrenke ordningen med slike vedtak som nevnt over. Slik ordningen fungerer i dag kan 
brukeren ta bussen, gå på konserter, og reise på ferie med assistanse uten å måtte søke offentlige 
myndigheter om lov til dette. Ordningen som skissert over vil medføre isolasjon og er i sterk kontrast 
med byrådens tidligere signaler. Vi frykter at den skisserte ordningen vil gi en BPA som minner mer 
om ordinær hjemmehjelpstjeneste, enn assistanse for brukeren uavhengig av hvor vedkommende 
befinner seg. 
 
Vi ber derfor om en avklaring rundt forslaget: Hvem skal betale for billetter, reisekostnader etc? Er 
det assistenten som skal legge ut når brukeren ikke skal det, eller skal enhver aktivitet være 
forhåndsgodkjent? Hvordan tenker byråden at søknadsprosessen skal fungere? Skal det søkes om 
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utgiftsdekning i etterkant, eller i forkant? Hvilke utgifter kan det søkes om dekning for? Hvilke 
saksbehandlingstid kan man forvente? 

Vi ber om et raskest mulig svar på våre spørsmål. Dersom byråden står fast på ordningen slik skissert 
over ber vi også om et møte med byråden.  
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