STYRK RETTIGHETENE TIL STUDENTER MED BPA!
Resolusjon vedtatt på NSOs landsmøte 2017 (24.–26. mars 2017).

Studenter som er avhengige av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å kunne
studere står i en skvis mellom hjemkommune, studie-/oppholdskommune og NAV. Selv
om BPA er rettighetsfestet viser ulike historier at studenter må kjempe en hard kamp for
å få innvilget nok timer med personlig assistent for å kunne gjennomføre studiene1. NSO
mener dette er et hinder for lik rett til utdanning.
For at alle studenter med et stort hjelpebehov skal ha reell mulighet til å ta en
utdannelse, må alle studenter som trenger personlig assistanse for å kunne fullføre
studiene ha rett på dette. Selv om BPA normalt ikke tildeles i den tid tjenestemottakeren
er på skole eller i arbeid, har kommunen ansvaret for alle som oppholder seg der, også i
forbindelse med studier6. Derfor mener NSO at det må bli en tydeligere ansvarsfordeling
mellom kommunene og NAV for å sikre at ingen studenter står i fare for å måtte avbryte
studiene på grunn av manglende BPA-tjenester. NSO mener at dagens situasjon ikke er
holdbar, da den ikke ivaretar helheten i det samlede tjenestetilbudet. Dette går direkte
utover studentenes mulighet til å kunne gjennomføre studiene på en god måte.
BPA på utveksling
Studenter med stort assistansebehov har også blitt hindret fra å reise på utveksling 2, til
tross for at det finnes muligheter for lengre utenlandsopphold så lenge det avklares med
kommunen på forhånd3. NSO mener at studenter med nedsatt funksjonsevne med behov
for BPA skal ha like muligheter til å reise på utveksling. Det må derfor være mulig for
disse studentene å ta med seg sin BPA-ordning på utveksling.
NSO mener at:
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Ingen studenter skal stå i fare for å måtte avbryte studiene på grunn av
manglende BPA-tjenester.
Ansvarsfordelingen mellom kommunene og NAV må bli tydeligere for å sikre et
mer oversiktlig og forutsigbart system.
Studenter som trenger det skal ha mulighet til å ta med sin BPA-ordning på
utveksling.

https://dusken.no/artikkel/25209/nar-systemet-svikter/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/karina-23-nektes-utenlandsstudier-paa-grunnav-funksjonshemming/a/23452356/
3 https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-92015_bpa.pdf
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Om NSO:
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike studentdemokrati ved norske
universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO har til oppgave å
ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale
utdanningssaker blant studentene. Mer informasjon om organisasjonen finner du på www.student.no

