Brukervalg brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
Sak til politisk behandling
Mai 2020

Hvorfor legges denne saken frem?
• Rådmannen foreslår at det fremdeles
skal være en brukervalgsordning for
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• Hovedutvalget for helse, sosial og
omsorg skal behandle saken den 13.
mai

Bakgrunn
• Drammen kommune deltar i «Kommunehelsesamarbeidet» (KHS), sammen
med 20 andre kommuner
• Den 25.2.2020 sluttet Drammen kommune seg til at KHS skal gjøre en felles
anskaffelse av tjenestekonsesjon – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• Beslutningen er gjort med forbehold om politisk vedtak om brukervalg for
BPA
• Den nye tjenestekonsesjonen skal gjelde fra 1. januar 2021, og
anskaffelsesprosessen skal iverksettes så snart som mulig

Om Kommunehelsesamarbeidet (KHS)
• KHS har samarbeid om nåværende
tjenestekonsesjonskontrakt.
Kontrakten utløper den 31.12.20. 15
kommuner deltar i dette
samarbeidet
• 17 kommuner har sagt ja til å være
med i ny anskaffelsesprosess
• Bærum kommune har ansvar for å
lede prosessen

Om dagens tjenestekonsesjonskontrakt
- dagens tjenestekonsesjonskontrakt er bygget opp med:

• en kontrakt mellom den enkelte
kommune og leverandørene som blir
tildelt kontrakt
• et bestillingsskjema fra kommunen til
hver enkelt leverandør
• en avtale mellom den enkelte
bruker/arbeidsleder og hans/hennes
valgte leverandør
• Skjemaer for egenrapport

Dagens ordning med BPA i Drammen
kommune
• Drammen kommune har i dag en ordning med brukervalg for personlig
assistanse der brukerne kan velge mellom 5 private leverandører
• 83 personer hadde BPA i 2019
• I overkant av halvparten av brukerne har valgt privat leverandør:
• 42 personer har valgt privat leverandør
• 41 personer har valgt kommunal leverandør

• De tre tidligere kommunene som i dag utgjør Drammen kommune kjøpte
BPA-tjenester for til sammen 60,7 millioner kroner i 2019

Hvorfor brukervalg for personlig assistanse?
• Dagens ordning med brukervalg for BPA har fungert etter hensikten
• Samarbeidet med de andre kommunene i KHS har vært positivt, og har gitt et
godt tilbud om BPA til de som har hatt rett på det
• Fler enn halvparten av de som er innvilget BPA har i dag valgt privat
leverandør
• Drammen kommune ønsker tjenester med stor grad av brukermedvirkning og
brukerstyring. Brukervalg for BPA bidrar til dette

