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Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.03.2021 sak 31/21 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) hadde sendt inn habilitetsspørsmål i forkant av møtet, på bakgrunn av at han er 
daglig leder for Fagforbundet. Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen og 
anbefalte at representanten ble erklært habil, jf. fvl § 6. Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig 
erklært habil i saken. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om fem minutters pause. Møtet holdt en kort pause. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Janicke Brechan 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 8435 

som standard kontrakt med en timepris som tilsvarer landsgjennomsnittet. Dette for å sikre 

forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, 

overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA 

ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 3% av timepris avsettes. Kommunestyret ber om 

at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom leverandøren. 

2. Tjenestekonsesjon lyses ut for 4 år med opsjon på inntil 2+2 år. Rådet for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne høres før utøvelse av opsjon.  

 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om ny vurdering av sin habilitet, på bakgrunn av innholdet i endringsforslaget.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba rådmannen orientere nærmere om sakens innhold og bakgrunn, før 
kommunestyret eventuelt behandlet Lars Erik Flatøs (Ap) habilitetsspørsmål.  
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Kommunalsjef Janicke Brechan ga en orientering om saken på vegne av rådmannen.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) ba om fem minutters pause.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun etter samråd med rådmannen avviste å behandle 
forslaget fra Morten Hagen (GBL), fremmet på vegne av GBL. Ordføreren begrunnet dette med at å 
realitetsbehandle forslag om tjenestekonsesjon for BPA ikke var utredet i den fremlagte saken.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen viste til reglene i kommuneloven § 11 – 3, siste ledd, som sier at møteleder 
eller 1/3 kan sette seg imot at det fattes vedtak i en sak som ikke står oppført på den utsendte sakslista. 
Hun spurte om GBL ville be om at saken ble satt opp som en tilleggssak.  
 
Morten Hagen (GBL) viste til koml § 11-3 første ledd som sier at 1/3 av kommunestyrets medlemmer 
kan kreve å sette en sak på sakslista. Ordfører Randi Eek Thorsen bekreftet at dette var korrekt. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om sak om tjenestekonsesjon for BPA ble satt på sakslista. Det vises til videre 
behandling under sak 36/21. 
 
Kommunestyremøtet fortsatte behandlingen av sak 31/21: 
 
Else Randi Kolby (Ap) la fram følgende alternative forslag på vegne av Ap: 
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. Kommunestyre 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 konsekvensene av den.  

 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende alternative forslag på vegne av Sp: 
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. 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 konsekvenser av den. 

 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) stilte spørsmål om videre behandling av sakslista, og henviste til sin anmodning 
første møtedag, om at utsatte saker skulle bli behandlet først andre møtedag.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om at Else Randi Kolby (Ap) og Anne Marie Sterten (Sp) godkjenne at 
deres forslag ble samordnet til et fellesforslag. Begge forslagsstillerne godkjente dette.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative fellesforslaget fra Else Randi Kolby (Ap) og 
Anne Marie Sterten (Sp), på vegne av Ap og Sp. Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering             
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov for 

personlig og praktisk assistanse.  
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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 konsekvensene av den.  

 
 
 


