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Under møtet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 13.05.2020 fremmet SV følgende forslag:  
 
«Drammen kommune vil inngå nye kontrakter kun med ideelle offentlige leverandører».  
 
Rådmannen informerte at dette kan komme på kant med EØS-/EFTA-regler. Jeg trakk dermed forslaget 
og ba om en redegjørelse av hvorvidt og hvordan forslaget vil være lovstridig, slik at vi kan ta det til 
etterretning i videre behandling av saken om brukerstyrt BPA. 
 
Videre ønsker jeg svar på følgende 3 spørsmål: 

1. Hva er prosedyrene for å følge opp behov om brukerstyrt BPA når de meldes inn til kommunen? 
2. Er det tilfeller hvor kommunen overprøver behov som fagfolk melder på vegne av brukere? 
3. Hva er tallene på søknader, innvilgete søknader, klager på avslag o.l. ut fra typer BPA for Drammen 

kommune sammenligna med andre sammenlignbare kommuner? 

Svar 
 
1. 
Helsedirektoratets opplæringshåndbok i BPA IS-2313, gir en god innføring i hva er BPA er, samt roller og 
ansvar i ordningen, denne følges i Drammen kommune.  

Tjenestetildeling og koordinerende enhet mottar og behandler henvendelser og søknader om praktisk 
og personlig bistand. Det legges vekt på brukermedvirkning og tverrfaglig kartlegging av behovet for 
bistand. De fleste søkerne ønsker primært å mestre dagliglivets gjøremål selv og være minst mulig 
avhengig av personhjelp. Derfor vurderes først behov for andre tiltak som kan bidra til økt 
egenmestring, som f.eks. fysisk tilrettelegging i hjemmet, hjelpemidler og velferdsteknologi. I noen 
tilfeller kan det også være aktuelt med lærings- og mestringskurs eller rehabilitering. 

Når behovet for personlig bistand er kartlagt, vurderes det hva slags kompetanse det er behov for. 
Dersom det er behov for helsehjelp som krever autorisert helsepersonell, innvilges hjemmesykepleie. 
Øvrig behov for tjenester som innebærer personhjelp kan bl.a. organiseres som brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA), der en slik organisering kan bidra til at den enkelte kan oppnå et aktivt og mest mulig 
uavhengig liv. Ved tildeling av praktisk bistand organisert som BPA, vurderes i tillegg en rekke andre 
forhold, bl.a. rettighet til BPA som beskrevet i Rundskriv I-9/2015. 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/opplaeringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/Opplæringshåndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf/_/attachment/inline/dda589ba-d02e-4674-a225-44e3a0e465d7:ea3957e2082512805488d2121f7c0d009671d23f/Opplæringshåndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
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2. 
Det er sjelden at behov for BPA meldes inn av en fagperson på vegne av en bruker, men i de tilfellene 
det skjer, er alle dokumenterte opplysninger og vurderingene fagpersoner kan bidra med viktig for 
kartlegging og vurdering av tjenestetilbudet, dersom brukeren ønsker det. Tjenestetildeling og 
koordinerende enhet sørger for at brukeren får delta aktivt i kartleggingen og definere hva som er viktig 
å legge vekt på ved behandling av søknaden. Saksbehandler samarbeider også med fastlegen og andre 
fagpersoner i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten, slik at det gjøres tverrfaglig kartlegging og 
vurdering. 
 
3. 
Det har hittil i år vært jobbet med å samordne data fra journalsystemene i de tre tidligere kommunene, 
for å kunne ta ut rapporter med korrekte nøkkeltall om antall saker, innvilgelsesprosent, avslag, 
klagesaker osv. Dette arbeidet er noe forsinket på grunn av pandemien, men skal være sluttført innen 
juni, slik at det deretter kan rapporteres faste nøkkeltall til hovedutvalgsmøtene. 
 
Når det gjelder sammenligning med andre kommuner, rapporteres dette årlig inn til SSB fra alle 
kommuner. Tabellen under viser brukerrate for siste avsluttede rapporteringsår 2019, for innbyggere 
med BPA-ordning i de tre tidligere kommunene og andre sammenlignbare kommuner. Tilsvarende 
brukerrate for nye Drammen kommune ved inngangen til 2020 var litt over 0,8 BPA-ordninger per 1000 
innbyggere i den nye kommunen. Dette ligger på nivå / noe høyere enn i de fire andre sammenlignbare 
kommunene, der særlig Kristiansand og Bergen skiller seg ut med svært lavt antall BPA-ordninger per 
1000 innbyggere.  
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