Spørsmål 184 (2020) fra Kristin Surlien (H): BPA i Drammen kommune – reell valgfrihet?
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Stortinget og regjeringen har en stor satsning på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og mange
kommuner følger dette nå opp, inkludert Drammen. Nøkkelen med brukerstyring er at den enkelte selv
skal ha frihet til egne valg. Kommunen må sørge for at man finner løsninger som gir reelt fritt
brukervalg. Det er blitt gjort kjent at Drammen er med i et innkjøpssamarbeid i Vestre Viken som vil
sette denne valgfriheten i fare. I Kommunehelsesamarbeidet (KHS) er det satt et øvre tak på antall (4)
tilbydere som skal få kontrakt.
Det gir et svært dårlig tilbud å skulle begrense valgfriheten til innbyggerne til kun 4 aktører, når det
finnes en rekke godkjente aktører som er flinke til å levere tjenester. Dette betyr at mangfoldet av gode
leverandører av BPA, vil gjennom KHS, ikke bli tatt i betraktning.
Konsekvensen av dette er at 1/3 av de som har vedtak BPA i dag vil tvunget til å bytte leverandør. Ikke
fordi de selv ønsker det, eller at kommunen deres er misfornøyd, men at Kommunehelsesamarbeidet
mener at valgfrihet består av å velge kun mellom 4 kandidater.
Høyre ønsker å unngå å sette begrensinger for innbyggere med behov for assistanse, og dermed unngå
at kommunen går til innkjøp til innbyggernes ugunst.
Spørsmål til ordfører:
1. Var ordfører klar over at innkjøpsamarbeidet begrenser antall tilbyder av BPA i Drammen til kun 4?
2. Vil ordfører ta initiativ til at anbudet stoppes og at det lyses ut på nytt med åpen konsesjon?
3. Eller gjennomføre anbudet og gi alle kvalifiserte etter strenge kvalitetskrav (20 leverandører)
mulighet til levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen?
4. BPA-anbudet tar forbehold om at kommuner trekker seg før inngåelse. Kan det være en bedre
løsning for Drammen å i stedet sende ut anbud for BPA alene eller sammen med andre kommuner
som ønsker å trekke seg ut?
Svar
I dagens tjenestekonsesjon har kommunen kontrakt med seks leverandører, noe som erfaringsmessig
oppleves ressurskrevende. Når tjenesten utføres av privat leverandør har kommunen ansvar for å følge
opp og kontrollere at leverandørene leverer i tråd med avtalen. Kommunen har et overordnet ansvar for
at tjenestene som ytes fra privat leverandør er i henhold til regelverket, og må ha systemer og rutiner
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som sikrer at tjenestene som ytes er forsvarlige. Kommunene som deltar i Kommunehelsesamarbeidet
er både store og små med ulike forutsetninger for å følge opp leverandørene, og man har derfor forsøkt
å velge et antall leverandører som passer alle. I ny kontrakt ønsket man derfor å inngå avtale med fire
leverandører. I tillegg til de private leverandørene, vil brukerne kunne velge kommunen som BPAleverandør. Dette sikrer et tilstrekkelig antall leverandører for at brukerens valgfrihet blir reell, samtidig
gir det kommunen bedre mulighet til å følge opp leverandørene. Tett oppfølging fra kommunene fører
også til økt kvalitet og kompetanseutvikling hos leverandørene.
Rådmannen opplyser at kommunen vil trenge minimum tre måneder til å implementere ny avtale
grunnet brukervalg. Derfor må kontraktene være på plass i løpet av november selv om oppstart av
avtalene er i mars. Det har ikke kommet noe ny informasjon om anbudet siden saken om brukervalg ble
behandlet i mai, og ordfører ser derfor ingen grunn til å stoppe anbudet eller ta initiativ til en endring av
antall leverandører som skal godkjennes.
Drammen kommune har etter det ordfører får opplyst, god erfaring med Kommunehelsesamarbeidet.
Denne typen anskaffelser er store og ressurskrevende og kommunen nyter godt av at det er samarbeid
på tvers av kommunegrensene. Ordfører ser ikke at kommunen vil ha noen fordel av å trekke seg ut av
samarbeidet om denne anskaffelsen.
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