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Høringssvar fra FUG og FUB - NOU 2021: 11 Selvstyrt er 
velstyrt 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
takker for muligheten til å svare på denne høringen. 
 
Utredningen er omfangsrik, og vi opplever at den på mange områder er tung å sette seg inn 
i. De ulike fraksjonene av flertall og mindretall gjør det vanskelig å kommentere på 
utredningen. Vi opplever at utvalgets mandat har begrenset utredningen, og lagt hindringer i 
veien for gode drøftelser i full bredde. Vi tenker da spesielt på forutsetningen om at 
ordningen fortsatt skal være et kommunalt ansvar. Vi mener det burde vært innenfor 
rammen av mandatet å utrede konsekvensene av en statlig ordning. 
 
Vi ser at en god BPA-ordning kan ha stor betydning for barn og unges læring, trivsel, helse og 
deltakelse. Vi ser at en god BPA-ordning kan ha stor betydning for foreldre med 
funksjonshemming og deres muligheter til å delta i sine barns barnehage- og skolehverdag.  
 
På overordnet nivå er vi positive til:  
- At likestillingsverktøyet skal likestille barn og elever med behov for BPA med andre barn og 
sikre deltakelse i utdanningsløpet.  
- En sterk koordinering mellom ulike instanser i kommunen  
- Hovedtrekkene i NOU´en når det gjelder BPA i relasjon til å ivareta omsorgsoppgaver 
overfor barn og i relasjon til barnehage, skole og SFO.  
 
I relasjon til sistnevnte strekpunkt, merker vi oss særlig at forslagene som er fremmet når 
det gjelder konkrete regler om hva ordningen skal omfatte er svært like på områder som 
berører hjem-barnehage/skole og i stor grad er overlappende, og at dette gir gode 
utgangspunkter for en bedre BPA-ordning. 
 
I forslaget som er utformet som forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven, i § 2, finner vi 
følgende: 

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  



 
I forslaget som er utformet som egen lov om borgerstyrt personlig assistanse, i § 2, finner vi 
følgende:  

c) deltakelse i fritidsaktiviteter, fornøyelser og andre sosiale og kulturelle aktiviteter, 
d) samfunnsdeltakelse, som for eksempel politikk, religionsutøvelse og livssyn, 

allmennidrett, toppidrett og organisasjonsliv, 
f) å ivareta foreldreansvaret for barn og ivareta rollen som besteforeldre eller andre 

nære relasjoner; signifikante andre, 
h) å gjennomføre opplæring etter opplæringslova, som også omfatter SFO og 

barnehage, utdanning etter universitets- og høyskoleloven, alternativ skolering, i arbeid, 
komme inn i, eller bli stående i arbeid 
 
I kraft av våre mandat er vi særlig opptatt av at en BPA-ordning skal gi foreldrene muligheten 
til å delta på lik linje med andre foreldre i skole/barnehage – hjem samarbeidet. Vi tenker 
særlig på deltakelse i skolens råd og utvalg og annen aktivitet i hjem-skole sammenheng. Vi 
mener at en full gjennomgang av BPA ordningen har så stort potensial til å bidra til 
oppfyllelse av formålet om at skole- og barnehage skal arbeide i «samarbeid og forståelse 
med hjemmet» at den fortjener en «fullskala» utredning. 
 
Vi gjentar i denne sammenheng at vi mener BPA-utvalgets mandat er for begrenset. Ved 
lanseringen av Norce/KS-rapporten «Brukerstyrt personlig assistanse – betinget suksess eller 
helt katastrofe» var forskningsleder Tord Skogedal Linden tydelig på at en statlig forankret 
ordning er best egnet til å ivareta formålet om at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke 
en helseordning. (https://www.youtube.com/watch?v=ezXAgIhnoCQ). Det er vist til 
NORCE/KS-rapporten flere ganger i NOUen, men vi kan ikke se at dette aspektet er nevnt 
spesifikt. 
 
Vi mener også at brukerrepresentasjonen i BPA-utvalget kunne og burde vært bredere. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Marius Chramer Einar Olav Larsen 
Leder, FUG Leder, FUB 
 
Marie Skinstad-Jansen Cathrine Ballo Olsen 
Nestleder, FUG              Nestleder, FUB 
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