
Medlemsmøte i Fredrikstad MS- forening den 20 januar 2016. 

Vinterkulde og 17 minusgrader til tross. 32 medlemmer hadde funnet veien til 
Filadelfiakirken i Ilaveien denne kvelden . I leder Kjells fravær var det kasserer Tom som 
ønsket velkommen. Han informerte om foreningens årsmøte 16. mars og minnet om at 
årsmøtesaker må være styret i hende senest  6 uker før. Videre at årsmøtepapirene blir lagt 
ut på foreningens hjemmeside. Merk at  årsmøtet begynner Kl:18 00. Det inviteres videre til 
hyggemøte for medlemmene i februar. 

Dagens annonserte  tema var BPA. Brukerstyrt Personlig Assistanse. I den forbindelse ble 
Ole-Morten Vestby fra firmaet Optimal Assistanse ønsket velkommen . Dette firmaet har 
kontorer i Inspirea bygget på Grålum , men kan i prinsippet drive virksomhet i hele landet, 
under forutsetning av at det har kommunal  godkjenning. Optimal Assistanse har sammen 
med flere andre likestilte firmaer fått nødvendig godkjenning av Fredrikstad kommune.  

BPA er et offentlig velferdstilbud . Om du har behovet, er dette en lovfestet rett fra 1/1-15. 
Det er ment som et alternativ til det ordinære, offentlige omsorgstilbudet i kommunen. 
Bruker ansetter selv , blir selv arbeidsleder og blir på den måten gjort om fra passiv mottaker 
til aktiv gjennomfører. Dette gir bruker større frihet og mulighet for å leve et mer aktivt liv. 
En BPA assistent trenger ikke å være helsearbeider og kan i prinsippet gjøre alle vanlige 
gjøremål, samt bistå på reiser og sosiale aktiviteter. Assistenten blir fast ansatt og får sin 
lønn fra firmaet. Assistenten er beskyttet av arbeidsmiljøloven. Arbeidet ledes av bruker , 
men det er rom for fleksible avtaler og løsninger når begge parter er enige om dette. 
Kriteriene for å få en slik tjeneste : Alle som har et sammensatt bistandsbehov. Lovfestet rett 
dersom bistandsbehovet er mellom 25 og 32 timer pr. uke. Kommunen kan i noen tilfeller 
reservere seg, når de kan vise til at andre tjenestetilbud er bedre. Det er full anledning til å 
søke, også om bistandsbehovet er under 25 timer , men da er det ikke en lovfestet rettighet. 

Firmaer som Optimal Assistanse hjelper til i søknadsprosser , ansettelser, kurs og opplæring. 
Viser til e-post adresse: www.optimalassistanse.no  

Etter vel en time med grundig gjennomgang av dette temaet var det tid for spørsmål og 
disse ble besvart og belyst med aktuelle eksempler. 

Ole Morten Vestby ble takket for et informativt foredrag, med en liten oppmerksomhet fra 
foreningen. 

Så ble det servert kaffe ferske rundstykker og kake, av vår alltid trofaste kjøkken-komite. 
Loddsalget gikk unna og praten satt løst. Kvelden ble avsluttet med trekning av mange fine 
gevinster og fargerike vårblomster. 

 Tom takket for fremmøte og ønsket medlemmene vel hjem. 

Grethe Marita Kopperud  sekr 


