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Organisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjon, om 

administrasjonens planer for forvaltning av driftsutgifter til arbeidsleder, til orientering.  
 

2. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anser seg tilfredsstillende 
involvert, før kommunen lyser ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunen skal i tråd med tidligere kommunestyrevedtak lyse ut ny tjenestekonsesjon for BPA. 
Rådet har bedt om administrasjonens redegjørelse for hvordan driftsutgifter til arbeidsleder i BPA 
ordninger er tenkt administrert når disse ikke lenger inngår i tjenestekonsesjonen.  
 
Kommunestyret har fattet vedtak om at rådet skal sikres tilfredsstillende involvering før ny 
utlysning av tjenestekonsesjon for BPA gjennomføres.    
 
Denne saken inneholder med bakgrunn i dette en redegjørelse for hvordan driftsutgifter til 
arbeidsleder i BPA ordningen er planlagt administrert. Samt en redegjørelse om hvilke 
administrative vurderinger som ligger til grunn for kommende tjenestekonsesjon. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Tjenestekonsesjonen kommunen har for kjøp av BPA tjenester fra private leverandører utløp i 2020. 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet sak om BPA ved flere 
anledninger i 2020. Sist gang før kommunestyrets behandling av sak 107/20. I rådsmøte 9. desember 
2020 behandlet rådet budsjett og økonomiplan 2021-2024. I denne saken uttalte rådet bekymring for 
at foreslått innsparing på BPA skulle få uheldige konsekvenser for tjenestemottaker. Spesielt var 
bekymringen knyttet til arbeidsleders driftsutgifter.  
I samme rådsmøte var det enighet om at BPA og spesielt kommunens planlagte håndtering av 
driftsutgifter til arbeidsleder skulle settes på agendaen til rådsmøte i januar 2021.  

Saksgang Møtedato 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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Kommunestyret mottok i desember et brev fra Handikapforbundet og besluttet på bakgrunn av dette 
å behandle sak 137/20. I vedtaket ber kommunestyret om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA 
tilbakekalles/stoppes umiddelbart og at rådmannen sikrer tilfredsstillende involvering av Rådet for 
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne før ny utlysing. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 6, 3-6, 3-8, 4-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a, 2-1d, 2-8, 3-1. 
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrifter. De relevante forskriftene i denne 
sammenheng er: Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og Forskrift om konsesjonskontrakter 
(konsesjonskontraktforskriften). 
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyrets vedtak 26.11.2020 sak 107/20 
«Gran kommune lyser ut tjenestekonsesjon for leveranse av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Det skal være opp til den enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal 
tjenesteleverandør. 
Rådmannen kommer tilbake med en vurdering av innkomne tilbud og kommunens ressursbehov for 
oppfølging av ordningen.» 
 
Kommunestyrets vedtak 17.12.2020 Sak 137/20: 
1. Kommunestyret viser til vedtak i sak 107/20 og brev fra styret i Norges Handikapforbund 

Hadeland til Gran kommune datert 13.12.2020. 
2. Kommunestyret ber om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA tilbakekalles/stoppes 

umiddelbart og at rådmannen sikrer tilfredsstillende involvering av Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne før ny utlysing. 

3. Utlysningen må gjennomføres slik at kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den 
enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør 
ivaretas. 

 
Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger  

Administrering av driftsutgifter til arbeidsledere 

Helse og omsorgsdepartementets rundskriv datert 18.12.2015 «Rettighetsfesting av brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA)» sier følgende om utgiftsdekning i BPA-ordninger: 

«Kommunen er ansvarlig for å dekke kostnader som anses nødvendige for å yte de innvilgede 
tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd, herunder nødvendige 
utgifter til drift av BPA-ordningen. Hvordan kommunen velger å innrette kostnadsdekningen 
faller inn under kommunens frihet til å organisere tjenestene. 

Bruker har i utgangspunktet ikke krav på å få dekket utgifter til tjenesteyting som går ut over 
det brukeren har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. En bruker kan ikke 
kreve å få dekket merutgifter til f.eks. ferieavvikling, selv om brukeren har spart opp timer til 
dette. Kommunen har heller ingen plikt til å betale lønn eller godtgjørelse for oppgaver 
knyttet til arbeidsledelse. Dette gjelder enten brukeren ivaretar arbeidslederoppgavene selv, 
eller disse ivaretas helt eller delvis av andre.» 

 
Videre berører også rundskrivet BPA på reise: 

«Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen skal sørge for at alle som oppholder 
seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har altså et 
ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, uavhengig av om de bor der eller er der i 
forbindelse med arbeid, studier eller feriereiser. En konsekvens av oppholdsprinsippet er at en 
bruker i prinsippet ikke kan ta med seg innvilgede tjenester til en annen kommune og la 
denne kommunen yte og finansiere tjenestene. En kommune er i utgangspunktet heller ikke 
forpliktet til å yte helse- og omsorgstjenester til brukere som oppholder seg i en annen 
kommune. Dette oppholdsprinsippet gjelder også der tjenestene er organisert som BPA. Det 
ligger imidlertid i BPA-ordningens natur at adgangen og muligheten til å ta med seg 
tjenestene i en BPA-ordning ut av kommunen, vil være noe større for disse brukerne enn for 
brukere som mottar tjenester etter en mer tradisjonell modell. Dette skyldes at kommunen 
har tildelt bruker en timeramme som bruker kan disponere relativt fritt med hensyn til når og 
hvor tjenesten skal ytes. Innenfor den tildelte timerammen, og innenfor arbeidsrettslige 
bestemmelser, må BPA derfor kunne benyttes ved reiser utenfor kommunen. Forutsetningen 
må være at det ikke påløper økte kostnader for kommunen.» 
 
«Det å ta med seg tildelte tjenester organisert som BPA til utlandet reiser særskilte spørsmål 
bruker må avklare med assistentens arbeidsgiver. Brukers reiser til utlandet gjøres i 
utgangspunktet på eget ansvar. Bruker må imidlertid forsikre seg om at arbeidsgiver har 
tilstrekkelige forsikringsordninger for assistentene, og for øvrig vil oppfylle sitt 
arbeidsgiveransvar for assistentene under oppholdet i utlandet.»  

 
Det er store forskjeller i hvordan og hva ulike kommuner dekker av arbeidsleders driftsutgifter. Noen 
kommuner velger å administrere ordningen selv, mens andre kommuner lar den private 
leverandøren administrere driftskostnadene. Det er også store forskjeller mellom de private 
tilbyderne i hvordan dette gjennomføres, men flere setter av en prosentandel av timeprisen på en 
«driftskonto», som bruker administrerer selv eller får utbetalt fra ved å legge fram kvittering. 
 
De kommuner som har valgt å administrere ordningen selv, begrunner det i likebehandling mellom 
alle tjenestemottakere av praktiskbistand. En annen begrunnelse er å unngå at nivået på driftsmidler 
blir ett «lokkemiddel» eller konkurransefortrinn mellom ulike private aktører. 
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Stange kommune valgte i overgangen, fra de kjøpte tjenester til de organiserte de i egen regi, å 
videreføre ordningen med en «driftskonto» for brukerne som hadde dette fra tidligere. De 
ordningene som de allerede hadde i egen regi hadde ikke en slik ordning. Ordningen med 
«driftskontoen» ble politisk vedtatt avviklet i Stange, våren 2020. Begrunnelsen for vedtaket var at 
ordningen med «driftskonto» innebar en forskjellsbehandling i forhold til brukere som mottok 
tjenester på mer tradisjonelt vis.  
 
Skien kommune har valgt å administrere ordningen selv og utbetaler en årlig sum til dekning av 
utgifter som arbeidsleder har ved å ha ansatte i eget hjem. Satsen beregnes årlig ut fra hvor mange 
vedtakstimer tjenestemottaker har. Utbetalingen er ment å dekke utgifter som knytter seg til de 
oppgavene tjenestemottaker har fått innvilget. 
  
Administrasjonen i Gran kommune vil ved overgang til ny tjenestekonsesjon administrere ordningen 
selv. Dette for å sikre likeverdig behandling av tjenestemottakere av personlig assistanse, uavhengig 
av om den er brukerstyrt eller organisert i mer tradisjonelle tjenester. 
 
I tillegg til at likeverdig behandling er et krav i all offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, vil 
det være svært uheldig hvis tjenestemottakere velger eller velger bort BPA på grunn av nivå på 
utgiftsdekningen. Tjenestemottakers valg mellom å få tjenesten organisert som BPA eller tradisjonell 
hjemmetjeneste må hvile på ønsket om brukerstyring, ikke økonomisk kompensasjon. 
Vi vil følge gjeldende lovverk med tilhørende rundskriv for å vurdere hvilke driftsutgifter som blir 
dekket av kommunen. Dette vil være felles for alle brukere med personlig assistanse uavhengig av 
om tjenesten er brukerstyrt eller ikke.  
 
Vi har sett på tre ulike måter å administrere driftsutgifter på: 
 

1. Det utbetales et årlig beløp med utgangspunkt i antall vedtakstimer. Bruker disponerer 
beløpet fritt uten å dokumentere utgiftene.  
  

2. Brukeren søker og får tilsagn om en årlig ramme. Driftsutgiftene refunderes etter hvert som 
de påløper og dokumenteres. 

 
3. Det utbetales et mindre grunnbeløp med utgangspunkt i antall vedtakstimer. Hvis beløpet 

ikke dekker faktiske utgiftene kan tjenestemottaker søke om en tilleggsramme som 
refunderes etter hvert som utgiftene påløper og dokumenteres.  

 
Alle BPA ordninger vil ha noen driftsutgifter. Et beløp beregnet utfra omfanget av tjenesten vil være 
en ressurseffektiv måte å fordele midlene på. Det er også grunn til å tro omfanget av tjenesten vil 
gjenspeile seg i driftsutgiftene. Samtidig kan det være andre faktorer enn antall vedtakstimer som 
påvirker driftsutgiftene. Disse vil ikke bli fanget opp i ordning 1 med mindre beløpet er så høyt at 
noen får mer enn de faktisk har behov for. Ordning 2 vil helt klart være den mest nøyaktige, men 
denne vil også være den mest arbeidskrevende både for bruker og administrasjonene. Utfra en 
helhetlig vurdering har vi landet på at ordning 3 er den foretrukne, med forenklet behandling av de 
grunnleggende driftsutgiftene og en reell behandling av de mer individuelle driftsutgiftene. Vi vil 
innen 1. februar sende ut en forespørsel til dagens brukere av ordningen for å høre hvilke fordeler og 
ulemper de ser ved denne måten å administrere driftsutgifter på.  
 
Innhold i tjenestekonsesjonen 
I kommunestyrets vedtak fra 17. desember står det i punkt 3: «Utlysningen må gjennomføres slik at 
kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den enkelte bruker/tjenestemottaker selv å 
velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør ivaretas.» 
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Den tjenestekonsesjonen som kommunestyret påla rådmannen å trekke var i tråd med de vedtak 
som tidligere var gjort og var ikke til hinder for at bruker fritt kan velge. 
  
Når kommunen legger ut tjenestekonsesjon for BPA er det spesielt tre forhold kommunen vil sikre: 

 at lover og regler om anskaffelser følges 

 at anskaffelsen er egnet til sikre at tjenesten som ytes er faglig forsvarlig 

 at anskaffelsen sikrer at leverandøren har ordnede arbeids- og lønnsvilkår. 
 

Det er kommunen som står ansvarlig, også når kommunen kjøper tjenesten av private leverandører. 
Dette forsvarlighetskravet gjelder både tjenesten som leveres ovenfor tjenestemottaker, og kravet til 
at leverandøren har ordnede arbeids- og lønnsvilkår for sine ansatte.  
 
Når kommunen legger ut tjenestekonsesjon for kjøp av BPA-tjenester er det med det formål å inngå 
avtaler som sikrer kommunens mulighet til å innfri dette forsvarlighetskravet gjennom 
leverandørene. I tjenestekonsesjon har og vil vi ta utgangspunkt i den standard kontrakten som er 
utarbeidet for BPA (NS8435:2017), med noen tillegg og presiseringer. 
 
Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale tilleggene og presiseringene som kan ha betydning 
for bruker av tjenesten. 
  

 Det skal ikke inngås ytterligere kontrakt mellom bruker (arbeidsleder) og leverandør utover 
NS 8435 Blankett B. Dette for å sikre at kommunen har innsyn i tjenesteleveransen.  
 

 Kopi av brukers vedtak om BPA vil sendes sammen med blankett 8435 A til leverandøren. 
Dette er i tråd med det som fremgår av Rundskriv I-9/2015: «Helhetlige og koordinerte 
tjenester tilsier at kommunen må gi tjenesteleverandør den informasjon som er nødvendig 
og relevante for tjenesteytingen, herunder tjenestevedtaket….». Bruker vil før innsendelse 
måtte samtykke i oversendelse og ved behov kunne kreve deler av vedtaket ikke oversendes.  

 

 Lengre varighet på ny tjenestekonsesjon enn det NS8435 setter som standard. Dette for å 
sikre brukerne forutsigbarhet om tjenesteleveransen.  
 

 Bruk av BPA-ordningen utenfor Norge kan bare skje etter særskilt avtale med Oppdragsgiver. 
Fordi det å ta med seg tildelte tjenester organisert som BPA til utlandet reiser særskilte 
spørsmål.  Disse er beskrevet i rundskrivet og omhandler blant annet at kommunen må være 
sikker på at nødvendige forsikringer er tegnet for assistenten(e) som skal være med på 
reisen. 

  

 Dersom kommunens hjemmetjeneste må bistå i en BPA ordning fordi leverandøren ikke 
klarer å levere avtalt assistanse, skal de timene kommunen leverer komme til fratrekk i 
timerammen til bruker. Dette for å sikre at den samlede tjenesten som leveres er i tråd med 
brukers vedtak.  
 

 Leverandør plikter å dokumentere sitt arbeid som ikke er journalpliktig på en slik måte at 
Oppdragsgiver kan påse at tjenestene som ytes er forsvarlige og i henhold til gjeldende 
vedtak for brukeren. Oppdragsgiver kan på forespørsel få innsyn i denne dokumentasjonen 
med mindre brukeren motsetter seg dette. Dette for å sikre at kommunen kan ivareta krav 
om forsvarlig tjeneste. 
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 Forbud mot å motta gaver. Dette er i tråd med etiske retningslinjer for ansatte i Gran 
kommune og er egnet for å opprettholde nødvendig profesjonell distanse mellom 
tjenesteyter og tjenestemottaker. 

 

 Leverandørens tjenesteytelse skal være religiøst og politisk nøytralt. Brukere som mottar 
tjenester etter tjenestekonsesjonen skal ha frihet og mulighet til å leve i samsvar med sitt 
livssyn. 

 

 Leverandøren skal ha system for å melde til barnevernet.  
 

 Leverandør skal sørge for å melde fra til Oppdragsgiver eller Fylkesmannen når det antas at 
det er behov for vergemål for en bruker. 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 18. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


