
   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester 

  
  

 

 

 

 

    

Byrådsavdeling for  Postadresse:   

eldre, helse og sosiale tjenester Rådhuset, 0037 Oslo   

    

 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   
    

 

Notat til bystyrets organer 

 

 

Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 12.12.2016 

Fra: Byråden for eldre, helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201501500-16 

  Arkivkode: 100 

Notat nr.: 205/2016  

 

 

 

ORIENTERING OM KONSESJONSGRUNNLAG FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG 

ASSISTANSE (BPA) 

 

Jeg vil i dette notatet orientere helse- og sosialkomiteen om nytt konsesjonsgrunnlag for søknad 

om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til brukere i Oslo 

kommune. 

 

Gjeldende konsesjon for BPA utløper i 2016 og byrådsavdelingen har gitt Utviklings- og 

kompetanseetaten (UKE) i oppdrag å gjennomføre utlysning og innføring av en ny 

tjenestekonsesjonsordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).   

 

Tjenestekonsesjonen ble opprinnelig kunngjort 6. mai 2016, men ble trukket tilbake etter sterke 

reaksjoner fra flere interesseorganisasjoner når det gjaldt enkelte bestemmelser i 

tjenestekonsesjonsgrunnlaget. Reaksjoner og spørsmål var spesielt knyttet til at konsesjonen ikke 

omfattet «ordninger hvor bruker har vedtak om tvang og makt etter 

helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bor i samlokaliserte boliger.» Dette i tillegg til at 

reiser over 3 døgns varighet skulle varsles til leverandør 4 uker før planlagt avreise og at varsling 

skulle gå til ansvarlig bydel.  

 
På bakgrunn av dette ble det besluttet å involvere interesseorganisasjoner, fagorganisasjonene samt 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med å bedre konsesjonsgrunnlaget. Det ble 

invitert til et møte den 15. juni. På dette møtet presenterte UKE konsesjonsgrunnlaget og alle ble 

oppfordret til å gi skriftlige innspill i etterkant av møtet. Frist for å sende innspill til UKE ble satt til 

24. juni 2016. 

 

UKE mottok innspill fra Fagforbundet i Oslo og ett samlet innspill fra SAFO Oslo 

(Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner), FFO Oslo (Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon), Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo (NHFU), samt Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune. I tillegg har Autismeforeningen i Norge, Oslo fylkeslag sendt 

inn en kommentar til konsesjonsgrunnlaget. Videre har byrådsavdelingen og de politiske partiene i 

byrådet mottatt mange henvendelser både fra enkeltbrukere og fra deres interesseorganisasjoner.  

 

Det er også avholdt et drøftingsmøte mellom EHS og Fagforbundet Oslo den 17. august d.å. hvor også 

UKE deltok.  

 

Følgende endringer av betydning er foretatt i forhold til det opprinnelige dokumentet: 
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 I det opprinnelige utkastet til konsesjon var ikke brukervalg for personer som hadde vedtak 

om tvang og makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bodde i samlokaliserte 

boliger medtatt. Brukerorganisasjonene kom med sterke motforestillinger til dette i sitt 

høringssvar. De var av den oppfatning at disse brukerne ikke skulle ekskluderes fra denne 

konsesjonen i henhold til rundskriv 1-9/2015. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale 

tjenester (EHS) har på bakgrunn av dette vurdert dette på nytt og har kommet frem til at 

man ønsker å sløyfe denne begrensningen. Konsesjonen omfatter derfor også brukere som 

har vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bor i 

samlokaliserte boliger. Vedtak om BPA må vurderes individuelt og ansvaret for tildeling 

ligger på søknadskontorene i bydelen. Dette er derfor ikke en del av 

konsesjonsutlysningen.   

 

 Det er kommet tilbakemeldinger fra interesseorganisasjonene om at det uklart hvorvidt 

utgifter i forbindelse med annonsering/rekruttering av assistenter og opplæring av disse 

skal dekkes av leverandør. Det er derfor tatt inn en ekstra presisering under pkt. 1.4.1 om 

at dette skal dekkes av leverandøren og ikke inngå i den summen som kommunen betaler 

til arbeidsleder for å dekke driftsutgifter i ordningen.   

 

 I det opprinnelige dokumentet var det foreslått at reiser over 3 døgns varighet skulle 

varsles til leverandør 4 uker før planlagt avreise. Samtidig skulle det også sendes en 

oversikt til den aktuelle bydel over dekning av brukers assistansebehov på reisen. 

Brukerorganisasjonene var sterkt imot en slik lang varslingsfrist (4 uker) og at varsling 

skulle gå til bydelene. På den andre siden var Fagforbundet bestemte på at det var viktig å 

ivareta forutsigbarhet for assistentene og planlegging av eget privatliv ved å unngå å sette 

alt for stramme frister. Etter en ny vurdering har man falt ned på en løsning som deler opp 

reiser over 3-7 døgn og reiser ut over 7 døgn. I det først nevnte tilfellet skal det senest 2 

uker før planlagt reise foreligge en plan som viser arbeidsplaner, boforhold, og hvordan 

assistentenes utgifter er forutsatt dekket. Reiser ut over 7 døgn skal varsles på samme 

måte, senest 4 uker før reisen gjennomføres. Det er også vurdert at det er tilstrekkelig at 

kun leverandøren som har arbeidsgiveransvaret orienteres om reiser. Den opprinnelige 

bestemmelsen om at bydelene også skal ha en orientering om reiser er fjernet.   

 

 Interesseorganisasjonene og flere brukere har vært opptatt av at leverandørene bør kunne 

dekke reiseutgifter diett og innkvartering. Konsesjonsdokumentet åpner for at 

leverandørene kan ta på seg dekning av reiser for assistenter. Dersom en leverandør åpner 

for å ta på seg dekning av reiser for assistenter, skal dette gjelde for alle brukere hos denne 

leverandøren med BPA-vedtak, uansett vedtakets omfang.    

 

 Det har vært reist spørsmål om ansvaret for å dekke reiser for assistenter ved arbeidsleders 

arbeidsoppdrag. Det er også i konsesjonsgrunnlaget gjort oppmerksom på NAVs ordning, 

hvor det kan gis tilskudd til reise- og oppholdsutgifter for funksjonsassistent dersom det er 

nødvendig med assistanse på arbeidsleders arbeidsrelaterte reiser. 
 

 Krav til språkkompetanse for assistenter: Det var ulike oppfatninger blant 

interesseorganisasjonene om behovet for norskspråklig kompetanse. Dette er et generelt 

krav i kommunene og opprettholdes for denne tjenesten også.   

 



 

 

 3 

 Byrådsavdelingen har hatt et ønske om at leverandørene ikke skal sladde sine tilbud i 

større utstrekning enn hva som er nødvendig. Det er derfor tatt inn en ny setning hvor man 

gjør oppmerksom på at «Oppdragsgiver legger til grunn at konsesjonssøknaden er et 

offentlig dokument». Dette er presisert i punktene 2.3, innlevering av søknad og 2.8, 

offentlighet i konsesjonsdokumentet. 

 

 Det er også lagt inn krav om at det ikke vil bli akseptert å benytte underleverandører. 

 

 Når det gjelder økonomi er timeprisen til leverandøren redusert noe (3 %) fra forrige gang 

da UKE har fått tilbakemelding på at den forrige prisen ga romslige marginer. Det er i tråd 

med byrådets politikk at penger til velferdstjenester skal gå til velferd og ikke til profitt.  

Dette gjelder også leverandører av BPA tjenester. 

 

Månedlige tilskudd til brukeren for dekning av driftsutgifter i forbindelse med BPA 

ordningen er hevet fra kr 400 til kr 455.   

 

Innretning av konsesjonsgrunnlag er nå gitt en grundig behandling, og dette vil tilsi at brukere av 

BPA ordningen nå får en ordning som er i tråd med Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av 

brukerstyrt personlig assistanse. Konsesjonsgrunnlaget og Rundskriv følges vedlagt. 

 

 

 
Med vennlig hilsen  

 

 

 

Inga Marte Thorkildsen  

byråd for eldre, helse og sosiale tjenester 
 

Godkjent og ekspedert elektronisk  
 

Vedlegg: Konsesjonsgrunnlag 

    Rundskriv I-9/2015 

 

Kopi:     UKE  

 




























































