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Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig 
assistanse  

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på utgiftsdekning følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok 25.januar å be ordfører om at 
praktisering, fortolkning, fleksibilitet i Gran av driftsutgifter som følger av lov og veileder, legges 
fram for politiskbeslutning, hvor rådet inngår i behandlingen.  
 
Saken redegjør for dagens praktisering, fortolkning og fleksibilitet av driftsutgifter til personlig 
assistanse i Gran kommune. 
 
Rådmannens vurdering er at kommunen bør videreføre nivået på utgiftsdekning, tilsvarende 
minimumskravet angitt i lov og veileder.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Temaet er aktuelt fordi kommunen skal lyse ut en ny tjenestekonsesjon for BPA.  
I tjenestekonsesjonen kommunen har hatt de siste årene har driftsutgifter blitt utbetalt av 
leverandør i den enkelte ordningen. Enkelte tjenesteleverandører har utbetalt mer enn det som 
følger av loven, f.eks. utgiftsdekning til ledsager på feriereiser. Andre tjenesteleverandører har ikke 
dekket disse utgiftene for ledsagere. Tjenestemottakere med behov for praktisk og personlig 
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assistanse som ikke er brukerstyrt har selv betalt ledsagers utgifter i tråd med det som følger av lov 
og veileder. Når det nå utarbeides en ny tjenestekonsesjon vil ikke lenger driftsutgiften inngå i 
timepris til leverandør som i dag. Hvilke utgifter som skal dekkes i den enkelte ordning vil følge av 
vedtaket til den enkelte tjenestemottaker i tråd med kravet i loven. Dette for å sikre likebehandling 
av tjenestemottakere av personlig og praktisk assistanse.  
 
I praksis betyr det at enkelte tjenestemottakere som i dag har fått dekket ledsagers reisekostnader 
på ferie og fritidsreiser, ikke vil få det lenger.  
  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes fattet følgende vedtak 25.1.2021: 
«…. Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder. 
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen»  
 
Nedenfor følger en redegjørelse for kommunens praktisering av lovverket på dette området.  
 
Lovgrunnlaget 
 
Kommunens ansvar for driftsutgifter i BPA ordninger og utgiftsdekning til ledsagere for 
tjenestemottakere med behov for personlig og praktisk assistanse følger av helse og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Helse og omsorgsdepartementets har i rundskriv datert 18.12.2015 «Rettighetsfesting av brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA)» spesifisert 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.»  
 
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.» 
  
Kommunens praktisering 
Gran kommune har i sin praktisering lagt lov og rundskriv til grunn. Det vil si at tjenestemottakere får 
dekket kostnader som anses nødvendige for å yte de innvilgede tjenestene. Eksempler på kostnader 
som dekkes av kommunen er utgifter til hansker i ordninger der dette benyttes ved personlig stell. I 
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andre ordninger f.eks. avlastning til barn vil det være nødvendig utgiftsdekning til ledsager på 
barnets aktiviteter.  
Der tjenesten er organisert som BPA påløper også driftsutgifter knyttet til selve utøvelsen av 
arbeidsleder rollen. Dette er for eksempel kontorrekvisita og porto for å utøve arbeidslederrollen, 
toalettartikler til ansatte.  
 
Det som ikke dekkes er utgifter til tjenesteyting som går ut over det brukeren har rett til etter 
pasient- og brukerrettighetsloven. Eksempel på dette er utgifter til f.eks. ferieavvikling.   
 
For tjenestemottakere i tilrettelagte tjenester er det laget en rutine for feriereiser. Når en 
tjenestemottaker ønsker å reise på ferie og har behov for assistanse gjøres det en vurdering om det 
er mulig å gjennomføre en reise. Hvis det vurderes å være mulig, bistår kommunen ved at personalet 
i boligen deltar som ledsager og tjenestemottakeren har mulighet til å motta samme tjenester som 
beskrevet i enkeltvedtak. Utgifter knyttet til turen, og evt. tjenester som går utover enkeltvedtaket, 
må tjenestemottaker dekke selv. Dette kan være utgifter til timelønn ut over enkeltvedtaket, reise, 
opphold og kostutgifter for ledsager.  
 
Dagens praksis ovenfor tjenestemottakere med behov for praktisk og personlig assistanse ligger 
dermed nært opp til det som er beskrevet i rundskrivet om brukerstyrt personlig assistanse. Det 
åpnes i begge tilfeller opp for å ta med seg tjenesten på ferie, men tjenestemottakeren må betale 
merkostnaden. 
 
I arbeidet med vurdering av BPA ordningen har det framkommet at enkelte leverandører har dekket 
utgifter til ferie og fritidsreiser, men ikke alle. 
 
Kommunens mulighet 
Kommunen står fritt til å innføre ordninger som går utover lovens minimumskravet. Det finnes 
kommuner som har innført ordninger med f.eks. ferietilskudd til ledsagere for personer med varig 
nedsatt funksjonsevne. Det er stor variasjon i ordningene både hva gjelder hvem som kan søke, hvor 
ofte det kan søkes og hvor mye det kan søkes om. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven  
Pasient- og brukerrettighetsloven  
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til driftskontoordning. Saken 
behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra administrasjonens forslag. 
Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder. 
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen. 
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Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Lovverket angir det minimum tjenestemottakeren har krav på å få dekket av utgifter til praktisk og 
personlig assistanse. Det er dette nivået Gran kommune har lagt sin praksis på i alle tjenester som 
kommunen leverer selv. I arbeidet med vurdering av BPA ordningen har det framkommet at enkelte 
leverandører har dekket driftsutgifter også til feriereiser.    
 
Det er rådmannens vurdering at det må være likbehandling av hvilke utgifter som dekkes for 
personlig og praktisk assistanse uavhengig av om den er brukerstyrt eller ikke. Siden det er lovens 
minimum som er praksis i kommunen må dette også være praksis i de brukerstyrte ordningene. 
 
Hvis kommunestyret ønsker at kommunen skal gå utover det som følger av lovens minimumskrav, vil 
rådmannen foreslå at kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan en slik ordning kan 
organiseres og de økonomiske konsekvensen av den.  
 
Med bakgrunn kommunens økonomiske situasjon og generelle innstramminger på alle 
budsjettområder, anbefale rådmannen at nivået på driftsutgifter følger av minimumskrav angitt i lov 
og veiledere. I praksis betyr det en videreføring av dagens ordning for de tjenestene kommunen 
leverer selv og de BPA brukerne som ikke har fått det refundert fra tjenesteleverandør. Mens det 
betyr en innstramming av dagens ordning for de BPA brukerne som har fått dette refundert fra 
leverandør.  
   
Rådmannen fremmer derfor følgende innstilling i saken: 

1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på driftsutgifter følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere 

 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Kommunestyre tar rådmannens informasjon til orientering. 
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og 
de økonomiske konsekvensen av den. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 8. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


