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Ringerike kommune, 24.08.2015
Leif Skjerven
leder

Sak 15/15
Framkommelighet på fortau ved Arcaden
Arkivsaksnr.: 15/1964

Arkiv: Q22

Saksnr.: Utvalg
15/15
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Brev sendt til Sameiet av Arcaden 15.06.15 angående dårlig fremkommelighet på fortau pga
bord og stoler som er plassert på fortauet.

Sammendrag
Råd for funksjonshemmede behandlet i møte 09.06.15 fremkommelighet utenfor bygget
Arcaden i Kong Ringsgate. Brev ble i etterkant av møtet sendt sameiet for Arcaden med
henstilling om å fjerne bord og stoler på fortauet pga vanskelig fremkommelighet på fortauet.
Det har ikke kommet svar på henvendelsen, bord er fjernet, men stoler og krakker står
fremdeles på fortauet.

Vedlegg: Brev sendt til Sameiet for Arcaden 15,06,15

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen
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Sak 16/15
Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på Eikl
Arkivsaksnr.: 15/4906

Arkiv: Q52 &70

Saksnr.: Utvalg
16/15
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Manglende svar på brev fra eier av forretningsbygningene på Eikli.

Beskrivelse av saken
Brev til eier av forretningsbygningene på Eikli ble sendt 10.06.15, der det ble henstilt til eier
om å etablere handicapplasser utenfor bygningene til Maxbo, Jysk, Europris, Expert og
Bohus.
Det har ikke kommet svar på henvendelsen.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen
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Sak 17/15
Planlegging av inspirasjonkveld med de humanitære organisasjonene
Arkivsaksnr.: 15/5090

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
17/15
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Planlegging av inspirasjonskveld med de humanitære organisasjonene 21.10.15, FFO-huset

Tidligere behandlinger
Rådet for funksjonshemmede hadde opp forslaget om å lage en
inspirasjonskveld og bestemte dato på forrige møtet, 09.06.15.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen
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Sak 18/15
Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt personlig
assistanse for perioden 2016-2020
Arkivsaksnr.: 15/6667

Saksnr.:
/
18/15
/

Utvalg
Kommunestyret
Råd for funksjonshemmede
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for
brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering.
Innledning / bakgrunn
13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om
utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med vedtak
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks private
tilbydere for perioden 2012 – 2015.
Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å
videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en ny
fireårs- periode fra 2016.
Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk
behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin
tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den
pågående prosessen.
Beskrivelse av saken
BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende
behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig og
aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på vegne
av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige ansvaret for
organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om BPA og
Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre hvem som
ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.
Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er arbeidsgiver for
assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for assistentenes lønns- og
arbeidsvilkår.
Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til brukere
med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og kontroller at
fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får utbetalt lønn,
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overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og leverandør.
Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og tilgang til
dokumenter.
BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og
omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasient- og
brukerrettighetsloven; § 2-1.
Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og der
tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32 timer,
men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen ikke kan
dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen enn
praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også
avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.
BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b.
Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Kommunene
kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette er beste
løsning.
Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene.
Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale helseog omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time på grunn
av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre tjenester er
likevel merkostnaden betydelig.i Merkostnaden skyldes blant annet følgende forhold:
 Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.
 Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget er
kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby
sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er
korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere
utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme
tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del
brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær praktisk
bistand.
KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og har
anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10 milliarder
kroner i 2020. Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for brukere som
hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er et egnet tilbud.
Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og
anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og
prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene
gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.

Side 6

Sak 18/15
Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til
det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for
offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for
organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.
En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere
tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon,
eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt
volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen
sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg.
I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og
potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine
tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer
ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige
juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.
Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS
8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges
kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.
Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med
unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett 12.4.2012
fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at prinsippene i NS
8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.
Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom
tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg. Med brukervalg menes at bruker
kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene
kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere
leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for
å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle
kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at
leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.
BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta
kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette økt
livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for funksjonsnedsettelse.
Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt med
noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige
assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens
oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å
fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som
arbeidsleder.
BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som
organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens
oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer
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begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller
andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som tilligger
arbeidsleder.
Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen.
Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal
fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i
videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt
løpende oppdatert.
I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og
justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.
Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt:


Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til
leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold.
Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov



Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift av
egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive
pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for
krone.



Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne
kontrakten.



Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders
kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av
vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor
det er krav om innberetning for skatt.

14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med
likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og
med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at:


Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for
kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter for
egen kommune.



Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke vil
velge.



Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i
konsesjonsgrunnlaget.

Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015. Valg av tilbydere vil
finne sted i september/oktober 2015.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18
brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni
bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i
samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom
flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at
BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og
avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener
erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har medført
at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som også er til
det beste for brukerne.
Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt
både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene.
Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer
mellom kommunen og den enkelte leverandør.
BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å
dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en
tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det
administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging.
Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.
Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for perioden
fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 11.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Innspill fra Norges Blindeforbund, nye bygg i Hønefoss
Arkivsaksnr.: 15/6786

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
19/15
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Informasjonssak til Råd for funksjonshemmede fra Norges Blindeforbund

Beskrivelse av saken
Norges Blindeforbund kommer med innspill til Rådet for funksjonshemmede når det gjelder
nye bygg på Ringerike. Tilgjengelighetsutvalget i Blindeforbundet får tilsendt lister fra Oslo
med oversikt over nye bygg i fylket. Blindeforbundet ber Rådet for funksjonshemmede ta
kontakt med dem dersom de skulle trenge bistand med tanke på synshemmede når det gjelder
Hvervenmoen butikksenter og ny barneskole i Hønefoss sør.

Vedlegg: Innspillet fra Norges Blindeforbund
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen
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Arkivsaksnr.: 15/1964-5

Arkiv: Q22

Framkommelighet på fortau ved Arcaden
Forslag til vedtak:
Brev sendt til Sameiet av Arcaden 15.06.15 angående dårlig fremkommelighet på fortau pga
bord og stoler som er plassert på fortauet.

Sammendrag
Råd for funksjonshemmede behandlet i møte 09.06.15 fremkommelighet utenfor bygget
Arcaden i Kong Ringsgate. Brev ble i etterkant av møtet sendt sameiet for Arcaden med
henstilling om å fjerne bord og stoler på fortauet pga vanskelig fremkommelighet på
fortauet.
Det har ikke kommet svar på henvendelsen, bord er fjernet, men stoler og krakker står
fremdeles på fortauet.

Vedlegg: Brev sendt til Sameiet for Arcaden 15,06,15

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen

Ringerike kommune
Administrasjon

Sameiet Arcaden
Kongensgate 13
3510 HØNEFOSS
Saksnr.
15/1964-4

Løpenr.
16284/15

Arkivkode

Deres ref.

Q22

Dato

15.06.2015

Framkommelighet på fortau
Råd for funksjonshemmede (RFF) behandlet i sitt møte 09.06.15, sak 9/15
fremkommelighet på fortau i Kong Ringsgate.
Rådet viser til tidligere vedtak:
«Med henvisning til delegasjonssak 17/08 (journalpost 07/2769-6)
anmodes Baker Hansen om å fjerne møblement på fortauet i Kong
Ringsgate».
Det er gitt tillatelse til servering/møblement på forauet i gågate (Storgata)
RFF rgistrerer at det er gjort visse endringer som bedrer fremkommeligheten,
men ber om at stoler, krakker og bord blir fjernet både hos Baker Hansen og
andre leietakere i Arcaden, Kong Rings gate.

Med hilsen
Marianne Mortensen
Kommunalsjef
Torill Ånesen
Konsulent
torill.anesen@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Råd for funksjonshemmede

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Arkivsaksnr.: 15/4906-6

Arkiv: Q52 &70

Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på
Eikli
Forslag til vedtak:
Manglende svar på brev fra eier av forretningsbygningene på Eikli.

Beskrivelse av saken
Brev til eier av forretningsbygningene på Eikli ble sendt 10.06.15, der det ble henstilt til eier
om å etablere handicapplasser utenfor bygningene til Maxbo, Jysk, Europris, Expert og
Bohus.
Det har ikke kommet svar på henvendelsen.

Vedlegg

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen

Ringerike kommune
Administrasjon

Jan Torgersbråten
Haugstangen
3533 TYRISTRAND
Saksnr.
15/4906-5

Løpenr.
16457/15

Arkivkode

Deres ref.

Q52 &70

Dato

16.06.2015

Handicap -parkeringsplasser foran forretninger på Eikli
Råd for funksjonshemmede (RFF) behandlet i sitt møte 09.06.15, sak 11/15,
manglende handicap-parkeringsplasser foran forretningene på Eikli, etter
henvendelse fra MS – foreningen på Ringerike. Forretningene det gjelder er
Maxbo/ Jysk, Europris/ Expert og Bohus
Rådet for funksjonshemmede henstiller til eier av bygget om å etablere
parkeringsplasser foran disse forretningene.

Med hilsen
Marianne Mortensen
Kommunalsjef
Torill Ånesen
Konsulent
torill.anesen@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Arkivsaksnr.: 15/5090-3

Arkiv:

Planlegging av inspirasjonkveld med de humanitære
organisasjonene
Forslag til vedtak:
Planlegging av inspirasjonskveld med de humanitære organisasjonene 21.10.15, FFO-huset

Tidligere behandlinger
Rådet for funksjonshemmede hadde opp forslaget om å lage en
inspirasjonskveld og bestemte dato på forrige møtet, 09.06.15.

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen

rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret
Råd for funksjonshemmede
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/6667-1

Arkiv:

Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt
personlig assistanse for perioden 2016-2020

Forslag til vedtak:
Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for
brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om
utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med
vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks
private tilbydere for perioden 2012 – 2015.
Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å
videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en
ny fireårs- periode fra 2016.
Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk
behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin
tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den
pågående prosessen.

Beskrivelse av saken
BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende
behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig
og aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på

vegne av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige
ansvaret for organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om
BPA og Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre
hvem som ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider
hjelpen skal gis. Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er
arbeidsgiver for assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for
assistentenes lønns- og arbeidsvilkår.
Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til
brukere med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og
kontroller at fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får
utbetalt lønn, overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og
leverandør. Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og
tilgang til dokumenter.
BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og
omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasientog brukerrettighetsloven; § 2-1.
Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og
der tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32
timer, men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen
ikke kan dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen
enn praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også
avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.
BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav
b. Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d.
Kommunene kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette
er beste løsning.
Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene.
Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale
helse- og omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time
på grunn av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre
tjenester er likevel merkostnaden betydelig.i Merkostnaden skyldes blant annet følgende
forhold:



i

Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.
Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget
er kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby
sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er
korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere
utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme

Helse- og omsorgsdepartementet: Kostnadsberegning av utvidet bruk av brukerstyrt personlig assistanse,
27.mai 2011, kapittel 7).

tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del
brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær
praktisk bistand.
KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og
har anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10
milliarder kroner i 2020. Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for
brukere som hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er
et egnet tilbud.
Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og
anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og
prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene
gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.
Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til
det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for
offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for
organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.
En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere
tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon,
eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt
volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen
sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg.
I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og
potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine
tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer
ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige
juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.
Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS
8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges
kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.
Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med
unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett
12.4.2012 fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at
prinsippene i NS 8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.
Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom
tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg. Med brukervalg menes at bruker
kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene
kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere
leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for
å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle
kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at
leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.

BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta
kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette
økt livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for
funksjonsnedsettelse.
Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt
med noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige
assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens
oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å
fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som
arbeidsleder.
BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som
organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens
oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer
begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller
andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som
tilligger arbeidsleder.
Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen.
Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal
fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i
videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt
løpende oppdatert.
I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og
justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.
Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt:


Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til
leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold.
Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov



Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift
av egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive
pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for
krone.



Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne
kontrakten.



Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders
kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av
vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor
det er krav om innberetning for skatt.

14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med
likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og
med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at:


Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for
kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter
for egen kommune.



Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke
vil velge.



Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i
konsesjonsgrunnlaget.

Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015. Valg av tilbydere
vil finne sted i september/oktober 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18
brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni
bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i
samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom
flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at
BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og
avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener
erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har
medført at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som
også er til det beste for brukerne.
Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt
både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene.
Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer
mellom kommunen og den enkelte leverandør.
BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å
dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en
tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det
administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging.
Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.
Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for
perioden fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse.

Vedlegg



Ingen

Ringerike kommune, 11.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 15/6786-2

Arkiv: 033

Innspill fra Norges Blindeforbund, nye bygg i Hønefoss
Forslag til vedtak:.
Informasjonssak til Råd for funksjonshemmede fra Norges Blindeforbund

Beskrivelse av saken
Norges Blindeforbund kommer med innspill til Rådet for funksjonshemmede når det gjelder
nye bygg på Ringerike. Tilgjengelighetsutvalget i Blindeforbundet får tilsendt lister fra Oslo
med oversikt over nye bygg i fylket. Blindeforbundet ber Rådet for funksjonshemmede ta
kontakt med dem dersom de skulle trenge bistand med tanke på synshemmede når det
gjelder Hvervenmoen butikksenter og ny barneskole i Hønefoss sør.

Vedlegg: Innspillet fra Norges Blindeforbund

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Torill Ånesen
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