
Frp – terningkast 5
De ønsker å forskriftsfeste retningslinjene for 
å sikre at loven blir oppfylt, noe som er veldig 
bra, og i tråd med FFO sine ønsker. De ønsker 
å sikre at loven blir oppfylt. Generelt har de et 

brukerstyrings- og frihetsfokus vi mener er veldig bra og rik-
tig. At kommuner kan bruke mer skjønn trekker ned.

Høyre – terningkast 4
Her er det mye bra. De ønsker å følge opp 
rettighetsfestingen og fj erne øvre aldersgrense 
på BPA. Det trekker ned at større kommuner får 
mer skjønn, det tror vi kan føre til et dårligere 

BPA-tilbud og større ulikhet mellom kommunene.

Krf – terningkast 3
Bra om BPA generelt, og at de ønsker å sikre et 
tilstrekkelig antall timer, uavhengig av i hvilken 
kommune du bor. Men litt merkelig at de bare 
nevner til BPA til deltakelse i idrett og fritidsak-

tiviteter. Å ikke ønske øremerkede midler fra stat til kommune 
trekker ned, det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

FFOs velgerguide: 

BPA-ordningen
Senterpartiet – terningkast 2
De omtaler BPA. De ønsker å videreføre rettig-
heten, men det skulle bare mangle. Pluss for å 
ønske å sikre valgfrihet rundt hjemmetjenester. 
Hjemmeassistent nevnes, men det er litt uklart 

hva det er. Minus for å bare ønske frie midler til kommunene, 
det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Arbeiderpartiet – terningkast 2
De sier ingenting om BPA. Det er bra at de 
ønsker å sikre inntekter, men dette blir for 
vagt.

Sv – terningkast 2
De sier ikke noe om BPA. Funksjonsassistent 
omtales, og de ønsker å sikre gode tjenester. 
Men hvordan det skal skje skriver de ingenting 
om. Det er ikke bare økonomi som må til, det 

handler om kompetanse og organisering også.
 

Mdg – terningkast 1
De sier ingenting om BPA eller annet som gjør 
at ordningen prioriteres.

Venstre – terningkast 1
De sier ingenting om BPA. Positivt at de ønsker 
å levere bedre tjenester, men negativt at de vil 
ha mer beslutningsmyndighet til kommunene. 
Det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Terningkastene er gitt basert på stortingsprogram 2017-21 fra partiene som er representert på Stortinget. Vurderingen ble 
gjort sent i mai 2017. 
FFO er Norges største paraplyorganisasjon og har 82 medlemsorganisasjoner med over 330 000 medlemmer. FFO jobber 
for et samfunn der funksjonshemmede og kronisk syke har like muligheter som andre innbyggere.

FFO har vurdert partienes stortingsprogram 2017-21 på tema Brukerstyrt personlig assistanse (BPA-ordningen).


