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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 15.03.2021 09:00  
Sted: Digitalt møterom: https://whereby.com/gunn-

kristin-reinli  
 

Arkivsak: 21/00031  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via mail til: gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 

Tema/orienteringer 
Det er ingen orienteringer utover sakslista 
 

SAKSLISTE  

4/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

5/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

6/21 21/00073-3 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse  

7/21 21/00073-11 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene  

    

 
 
 Jaren, 8. mars 2021 
 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 

https://whereby.com/gunn-kristin-reinli
https://whereby.com/gunn-kristin-reinli
mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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4/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak-dok.  21/00220-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Anders Marius Blystad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 4/21 

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Kommunedelplan for kultur 
K-sak 22/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

Ja 
Ja 

K-sak 25/19 Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur – Oppnevning av 
nye representanter og valg av leder  

Nei  

 
 

Oppsummering 
Arbeidet med kommunedelplan for kultur startet våren 2019, etter at Kommunestyret vedtok 
planprosess for kulturområdet i møte 03.04.2019 (K-sak 22/19). Opprinnelig tidsplan tilsa en 
politisk sluttbehandling høsten 2020. På grunn av kommunevalget høsten 2019, koronasituasjonen 
og vakante stillinger på kulturkontoret, har dette arbeidet tatt noe lengre tid. 
Planarbeidet har foruten behandling i politisk utvalg, vært gjennomført med åpne innspills- og 
dialogmøter med representanter for det frivillige kulturlivet, kulturorganisasjoner og ansatte. 
Forslag til kommunedelplan for kultur vedlegges og rådmannen foreslår at planutkastet vedtas og 
legges ut til offentlig ettersyn og høring. Målet er å få en endelig politisk sluttbehandling i løpet av 
våren 2021.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret i Gran kommune vedtok 3.4.2019 (K-sak 22/19) oppstart av planprosess for 
kulturområdet. Ny kulturplan skal erstatte kommunedelplan for kultur (2006-2017) som ble vedtatt i 
kommunestyret 22.11.2006.  
 
Utvalg for arbeidet med kommunedelplan for kultur 
Kulturplanarbeidet ble startet i 2019 av daværende kultursjef Camilla Jarlsby som sammen med 
kulturrådgiver Else Lyngstad Hagen ledet den administrative prosessen. Videre ble det vedtatt 
opprettet en politisk styringsgruppe som bestod av Randi Eek Thorsen (AP), Anne Margrethe Knarud 



 3  

(SP), Hilde Smerud (FrP), Helge Tryggeseth (De Grønne) og Øyvind Kvernvold Myhre (Gran 
Bygdeliste).  
Etter kommunevalget høsten 2019 ble styringsgruppa endret til et utvalg bestående av Pål-Arne 
Oulie (SP), Øyvind Kvernvold Myhre (Gran Bygdeliste), Iver Stieng (Høyre), Gunn Elisabeth Thoresen 
(AP) og Jul-Tore Kittelsen (FrP). Pål-Arne Oulie ble valgt til leder av utvalget. 
 
Camilla Jarlsby sluttet som kultursjef i mars 2020 og ansettelse av ny kultursjef ble satt på vent.  Else 
Lyngstad Hagen ble konstituert som kultursjef og sammen med kulturskolerektor Anders Blystad ble 
det besluttet at de skulle lede kulturplanarbeidet videre. Hele 2020 ble dessuten sterkt preget av 
koronapandemien. Disse forholdene har vært utfordrende og arbeidet med den nye kulturplanen har 
derfor tatt lengre tid enn den opprinnelige fastsatte framdriftsplanen.  
 
MØTER OG MEDVIRKNING 
Det har vært gjennomført følgende møter i prosessperioden: 
Åpent oppstartsmøte 23.5.2019  
Workshop med ansatte på kultur 4.9., 18.9. og 10.10. 2019 
Møter med frivillige lag – og foreninger 2.12 og 9.12.2019 
12 møter i politisk utvalg i perioden juni 2019-januar 2021 
Møte med Randsfjordmuseet 28.1.2021 
Møte med Stiftelsen Gran frivillighetssentral 2.2.2021 
 
INNHOLD 
I mandatet til kulturplanarbeidet ligger det føringer på at den nye kommunedelplanen for kultur skal 
følges opp og suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig. Dette har 
vært et viktig moment i hvordan plandokumentet er utformet. Kommunedelplan skal derfor være et 
overordnet styringsdokument med langsiktige mål og strategier, og den skal være et springbrett i 
utviklingen av fremtidens kultur i Gran kommune.  
Oppsettet for kulturplanen har vært gjennom flere grundige diskusjoner både internt på 
kulturkontoret og i den politiske styringsgruppa.  
Resultatet har blitt et dokument med balanserte overordnede mål og strategier som strekker seg 
over en 10-års periode.  
De kommende temaplanene skal følge opp kulturplanens mål med konkrete tiltaksplaner som går 
over kortere perioder.  
Det er satt fokus både på kulturens egenverdi og betydning for menneskelig utvikling, samt på 
samfunnseffekter som økt bolyst og tilflytting, næring og arbeidsplasser.  
Videre så vektlegger planen mer samskapning, medvirkning og tverrsektorielt samarbeid blant alle 
aktører i kulturlivet.  
 
Norsk kulturindeks for 2019 viser at Gran ligger på 56 plass, og skårer bra på felt som Den kulturelle 
skolesekken (DKS), bibliotek og konserter. På feltene der kommunen skårer dårligst er kulturskolen 
og kino. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og 
foreninger. En økt satsing på kulturfeltet vil kunne gjøre Gran til en av landets beste 
kulturkommuner. 
 
KULTURLOVA  
I følge kulturlova skal kommunen sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre 
relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for ett brett spekter av 
kulturvirksomheter regionalt og lokalt, og sørge for at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår. 
Jamfør kulturlova ligger det et særskilt ansvar i å skape rom for ytring, kulturutveksling, og 
møteplasser i kulturlivet. 
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Kommunedelplan for kultur er Gran kommunes grunnlag for strategisk utviklingsarbeid og 
kommende prioriteringer på kulturfeltet. Den skal styrke kulturens rolle i en bærekraftig utvikling av 
lokalsamfunnet, som bidrar til gode oppvekstsvilkår, gode liv, mangfold og inkludering.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturlova 
Plan og bygningsloven  
Opplæringslova  
Biblioteklova  
Kulturminnelova 
 
 
Eksisterende planer 
Kommunedelplan for kultur (2006-2017) 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Budsjett- og økonomiplan 2021-2024  
«Mangfold og fordypning» Nasjonal rammeplan for kulturskolen 
 
- 
 
Gjeldende vedtak 
Oppstart av planprosessen (K-sak 22/19) 
 
Økonomi 
Kommunedelplanen for kultur er et overordnet styringsdokument som viser langsiktige mål og 
strategier.  
Det forventes at planen følges opp med særskilte temaplaner med konkrete tiltak, samt egne 
utredninger og politiske saker der det er hensiktsmessig. Nærmere beskrivelse av økonomiske 
konsekvenser vil framkomme gjennom dette arbeidet og budsjettmessige konsekvenser vil søkes 
innarbeidet i budsjett- og økonomiplaner.   
 
Bemanning 
-Ingen kjente konsekvenser. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunedelplan for kultur legges ut på høring slik den foreligger i dag, eller den sendes tilbake til 
styringsgruppa for ytterligere bearbeidelse.  
 
Vedlagte forslag til ny kommunedelplan for kultur er grundig utredet internt og enstemmig godkjent 
av oppnevnt politisk utvalg.  
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På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at forslag til ny kommunedelplan for kultur vedtas lagt 
ut til offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningslovens §  11-14. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om høringen blir offentliggjort gjennom lokalavisa Hadeland og via kommunens nettsted 
og digitale kommunikasjonskanaler. 
 

 
Dato: 24. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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5/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak-dok.  21/00587-1 
Arkivkode.  140  
Saksbehandler  Mette Mosby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 5/21 

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rådmannens forslag til planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg  J 
Kommunal planstrategi 2019-2023, vedtatt av Gran kommunestyre 18.6.2020 (k-sak 
49/20) 

N 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 
17.12.2020 (k-sak 119/20) 

N 

 
 

Oppsummering 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020, og her ble det vedtatt å 
prioritere utarbeidelse av en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og omsorg. 
Denne saken omhandler planprogram for arbeidet med kommunedelplanen, og det foreslås at 
planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
planarbeidet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 (k-sak 49/20. Planstrategien 
fastsetter at det skal utarbeides en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og 
omsorg. 
 
Som for kommuneplanens samfunnsdel, skal arbeidet gis et planprogram og vedtak om oppstart.  
I plan- og bygningslovens § 4-1 står det at planprogrammet "skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 

https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.465896.MD1I546738odfd0.pts.html
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grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger".  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Forslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier, og fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Planarbeidet skal basere seg på overordnede føringer (fra statlige myndigheter), samt eksisterende 
planer og tidligere vedtak.  
 
Dette er første gangen kommunen utarbeider kommunedelplan for helse og omsorgstjenestene. 

Tidligere planer har vært temaplaner, delvis fastsatt administrativt, delvis behandlet og vedtatt av 

kommunestyret. Det som er nytt med kommunedelplan ligger først og fremst i føringene om at 

planen skal utarbeides med medvirkning og høring.  

 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal være en overordnet plan for helse- og 

omsorgstjenestene i Gran kommune. Formålet er å drøfte de viktigste utfordringene for kommunen, 

og gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene og 

prioriteringer fram mot 2033. Planen skal vise visjon, mål og strategier som kommunen skal arbeide 

etter for å sikre fortsatt gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne innenfor kommunens 

økonomiske ressurser. Riktig tjeneste – i rett tid. 

 
Arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg forutsetter samfunnsplanens overordnede 
tilrettelegging. Dette kommer klart fram i plan- og bygningsloven (§ 11-2 og § 11-3). 
 
Kommunedelplanen skal ikke være virksomhetsplan for de tjenesteområdene som utøver helse- og 

omsorgstjenester. Virksomhets- eller temaplaner revideres eller etableres på grunnlag av føringer 

gitt i vedtatt kommunedelplan.  

 
Kommunedelplaner skal etter loven ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de 
fire påfølgende år eller mer, og som skal rulleres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene for helse- 
og omsorgstjenestene innenfor kommunens økonomiske rammer. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) 

 
 
Eksisterende planer 
Strategisk plan psykisk helse 2019 - 2022 (k-sak 93/18 15.11.2018) 

Strategi for helse og omsorg 2017-2040 (k-sak 32/17, 18.5.2017) 

Demensplan 2011-2014 (k-sak 38/11, 26.5.2011) 

 
Gjeldende vedtak 

javascript:;
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K-sak 49/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 (18.6.2020) 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes økonomi 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes bemanning 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Eldrerådet (protokoll ettersendes ) J 
Rådet for funksjonshemmede (protokoll ettersendes) J 
Ungdomsrådet (ikke etablert p.t.) N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Hvilke spørsmål som skal tas opp i kommunedelplanen, er i stor grad opp til kommunestyret selv. 

Men det er naturlig å vurdere temaer som er omtalt i overordnede føringer fra nasjonale 

fagmyndigheter, og å skjele til hva som ligger i eksisterende planer for tjenestene.  

 

Rådmannen planlegger arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg med fokus på 

målgruppen «voksne med behov for helse og omsorgstjenester».  Sentralt står de føringer som helse- 

og omsorgsloven, med tilhørende statlig veiledning, legger for kommunens planlegging. (Se forslaget 

til planprogram, kapittel 2.)  

 

Kommuneplanens samfunnsdel er, som omtalt over, en sentral forutsetning for kommunedelplan 

helse og omsorg. Planstrategien, vedtatt i juni 2020, beskriver sju planutfordringer; av disse er i alle 

fall tre viktige å vurdere i kommunedelplan helse og omsorg: Befolkningsutvikling, kommunale 

tjenester – og i noen grad «Grans plassering i verden» (og da tenkes her primært samhandling med 

Sykehuset Innlandet HF: Samarbeidsutfordringen i det nye helsefellesskapet, og lokalt, samarbeidet 

om lokalmedisinsk senter). 

 
Samhandlingen med Sykehuset Innlandet HF (SI) har en både en nasjonal, helsepolitisk side og en konkret 

lokal samarbeidsaktivitet.  
 

 Helsepolitisk: Arbeidsfordelingen og samarbeidsforventningene i samhandlingsreformen er 

videreutviklet, sist i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og i avtalen om helsefellesskap mellom 

KS og Regjeringen 

 Lokalt: Samhandlingen om utvikling av lokalmedisinsk senter, tjenesteinnhold og lokaler, sammen med 

Lunner kommune.  

 

Etablering av lokalmedisinsk senter behandles ikke i kommunedelplanen. Prosessen har et eget løp på 

grunnlag av samarbeidsplattformen. Arbeidet med lokaler til desentraliserte spesialisthelsetjenester fra 

Sykehuset Innlandet løses i byggeprosjektet på Sagatangen.  

 

 

Kommunedelplanarbeidet skal drøfte de viktigste utfordringene. Planprogramforslagets kapittel 3 

løfter fram fire utfordringsområder som planen foreslås å behandle. Er det behov for mer detaljerte 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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planer for ett eller flere temaer eller tjenester, skal kommunedelplanen foreslå at det utvikles tema- 

eller virksomhetsplaner.  

 
 

I forslaget til planprogram for kommunedelplanen, kapittel 4, peker rådmannen på utredninger og 

analyser som bør gjennomføres som del av planarbeidet. Disse tenkes å basere seg på 

samfunnsplanens befolkningsanalyse, for å få sammenheng i kunnskapsgrunnlaget, og for å unngå 

dobbelutredninger. 
 

 

Rådmannen har foreslått et opplegg for medvirkning i planarbeidet, se kapittel 5 i forslaget til 

planprogram. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 

spesiell tilrettelegging, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utfordringen blir å 

engasjere bredt, slik at planarbeidet får innspill som er representative for alle innbyggere i Gran.  

 

Rådmannen vil aktivt inkludere Sykehuset Innlandet HF, Statsforvalter, fylkeskommune og Lunner 

kommune i prosessen. Disse instansene varsles særskilt om oppstart av planarbeidet, og blir 

særskilte høringsinstanser gjennom planprosessen.  

 
 

I foreløpig skisse til arbeidsopplegg og framdriftsplan (kapittel 6) tas det sikte på at planprogrammet 

fastlegges, etter høring, i juni 2021, at foreløpig forslag til plan diskuteres politisk i november, og at 

forslag til kommunedelplan behandles våren 2022, med endelig vedtak i et kommunestyremøte i 

mai/juni.  

 
 

Om vedtaket. Vedtatt planstrategi slår fast at arbeid med en kommunedelplan skal prioriteres. 

Rådmannen forutsetter at det å ikke lage et planprogram uaktuelt alternativ. Men innholdet i 

planprogrammet, hvilke grunnlagsarbeider og utredninger som skal gjennomføres og 

ambisjonsnivået/framdriftsplanen for det forestående planarbeidet bør naturligvis diskuteres, og kan 

endres. Kommunestyret kan derfor, alternativt til rådmannens innstilling, omformulere eller gjøre 

andre endringer i beskrivelsen av hovedutfordringer, og ta ut eller legge inn konkrete planoppgaver.  

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det skal gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier, dvs. at det publiseres på Gran kommunes nettsted. I tillegg 
kunngjøres høringen med annonse i lokalavisen. Særskilte høringsinstanser informeres i brev. 
 

 
Dato: 3. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 

Vedlegg til sak 
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6/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 
Arkivsak-dok.  21/00073-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 16/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 6/21 

 
 

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 
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.  
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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 
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.  
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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. 
 
 
 
 
Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
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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 
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7/21 Administrering av driftskostnader i BPA-ordningene 
 
Arkivsak-dok.  21/00073-11 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 7/21 

 
 

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. 
Administrasjonen la fram sine planer i rådets møte 25.01.21. Rådet fattet følgende vedtak: 
  

«Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til 
driftskontoordning. Saken behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra 
administrasjonens forslag.  
 
(….)» 

 
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 
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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 i rådsmøtet 25.01.21. saken kommer nå tilbake til rådet for behandling 
med bakgrunn i rådets eget vedtak fra 25.01.21.  
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 
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. 
 
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.  

 
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.»  
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Økonomi 
- 
 
Bemanning 
- 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Administrering av driftsutgifter til arbeidsledere 
 
Kommunens ansvar for å dekke kostnader til nødvendige utgifter i drift av BPA-ordningen behandles i 
egen sak i tråd med rådets vedtak av 25.01.21.   
 
Administrasjonen i Gran kommune ønsket ved overgang til ny tjenestekonsesjon å administrere 
driftsutgiftene 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. 
 
Den foreslåtte ordningen var at den enkelte tjenestemottaker ville ut fra antall vedtaks timer få ett 
grunnbeløp. Hvis beløpet ikke dekker de faktiske utgiftene, ville det være mulig å søke om en 
«tilleggsramme» som refunderes etter hvert som utgiftene påløper og dokumenteres.  
 
Det ble i februar sendt ut brev til tjenestemottakere med BPA med følgende spørsmål: 
 
Hva tenker du om denne måten å organisere det på? 
Hva er viktig for deg? 
Hvordan er det organisert hos den leverandøren du bruker i dag? 
Hva er du fornøyd med i ordningen du har i dag? 
 
Kommunen har mottatt 5 skriftlige svar og 3 muntlige svar.  
 
Ikke alle svarer på de spørsmålene som er stilt. Noen uttrykker skepsis til at kommunen skal gjøre 
endringer i ordningen da de opplever at ordningen fungerer utmerket i dag. Flere er naturlig opptatt 
av hvilke kostnader som vil bli dekket og nivået på driftsutgiften. Noen beskriver gode digitale og 
oversiktlige løsninger hos sine leverandører. Andre tjenestemottakere er ukjent med at 
driftskostnader dekkes og har selv båret kostnaden. Noen synes at den foreslåtte ordningen høres 
grei ut. Andre synes det framstår som uoversiktlig. Utfra svarene er det også tydelig at behovet for 
driftsmidler varierer fra ordning til ordning. Dette er i tråd med at det er store individuelle forskjeller 
i de ulike ordningene.  
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Tilbakemeldingen viser at mange leverandører har gode måter å administrer driftsutgifter på. Det 
gjør at vi har revurdert hvor hensiktsmessig det vil være å administrere ordningen i sin helhet. Vi ser 
likevel et behov for en tydeligere kommunal kontroll på driftsutgiftene for å sikre likebehandling og 
at den enkelte tjenestemottaker får det den har krav på.   
 
Med bakgrunn i dette har vi kommet fram til at tjenesteleverandører også i framtiden kan 
administrere driftsutgiftene. Hva som skal dekkes av driftsutgifter i den enkelte ordning skal framgå 
av tjenestemottakerens vedtak. Dette er i tråd med Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av 
brukerstyrt personlig assistanse BPA, der det heter: 

«Brukeren kan ikke kreves for kostnader i forbindelse med ordningen utover det som følger av 
forskriftene. Utgifter til annonser, opplæring mv. må derfor kommunen dekke. Hvor stor 
andel av timene det skal kreves egenbetaling for, og hvilke utgifter kommunen skal dekke, 
bør for oversiktens skyld omtales i vedtaket om tjenestetildeling.»  

 
Dette sikrer også en individuell vurdering, der utgiftene er knyttet til den tjenesteytingen det er 
fattet vedtak om. Som eksempel kan nevnes utgifter til hansker i ordninger der dette benyttes ved 
personlig stell. I andre ordninger f.eks. avlastning til barn vil det være nødvendig utgiftsdekning til 
ledsager på barnets aktiviteter. I alle ordninger er det noe knyttet til selve utøvelsen av arbeidsleder 
rollen, som kontorrekvisita for å utøve arbeidslederrollen og toalettartikler til ansatte. 
 
Tjenesteleverandør vil bli gjort kjent med vedtaket og hvilken kostnadsramme som er satt for 
driftsutgifter i den enkelte ordning. Hvordan dette praktisk løses mellom kommunen og 
tjenesteleverandøren vil bli beskrevet i tjenestekonsesjonen. 
 
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.» 
 
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. 
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 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. 

 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: 8. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
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