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6/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

INNFØRING AV BRUKERVALGSORDNING FOR LEVERING AV BRUKERSTYRT PERSONLING 

ASSISTANSE - FEB  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya eldre og brukerråd slutter seg til innføring av brukervalgsordning for levering av brukerstyrt 

personlig assistanse.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Forslag til vedtak:  

 

Frøya kommune vedtar å innføre brukervalgsordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette innebærer 

at brukere som har vedtak om BPA skal kunne velge mellom godkjente private leverandører som leverandør av 

tjenesten (brukervalg). 

 

Frøya kommune tilbyr leverandører til å søke om tildeling av konsesjon i forbindelse med levering av 

assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse til brukere i kommunene.  

 

Frøya kommune utarbeider kvalifikasjonskrav for konsesjonstildelingen og gjennomfører en anbudskonkurransen 

jmf regler for offentlig anskaffelser.  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur holdes orientert og ordningen evalueres etter 2 år. 

 

I 2021 ble det påstartet en evaluering av dagens organisering og alternative organiseringsmodeller av Brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA) som blir gitt i Frøya kommune. Denne prosessen ble påstartet i forbindelse med 

budsjetttilpasning for budsjettperioden 2020 – 2023 der det var besluttet effektiviseringstiltak, se på mulige 

inntektspotensial og evt organisasjonsendringer.  

 

Bakgrunn for evalueringen var at dagens BPA ordning i Frøya kommune har tidvis store utfordringer i forhold til 

bemanning. Erfaringen viser at det er ofte sykdom og stor ustabilitet blant fagarbeidere og assistentene, og det er 

lite tilgang på vikarer innenfor disse tjenestene. Det brukes til dels store utgifter i enkelte av ordningene på bruk 

av vikartjenester for å få ytt tjenesten.    

 

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for mennesker som har en 

funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA erstatter blant 

annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass. Støttekontakt kan også 

organiseres som BPA. 

 

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo 

selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir større frihet 

til å organisere tjenestene de mottar. 
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Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan organiseres som BPA. Det 

samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver. 

 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Men kommunen kan legge enkle helsetjenester inn i BPA-

ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og om den som skal motta tjenesten selv ønsker det. 

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 er kommunen ansvarlig for at tjenestene som tilbys eller ytes etter 

loven er forsvarlige. Kommunen vil fremdeles ha det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, 

uavhengig av hvordan denne er organisert. 

 

Kommunen har også et overordnet ansvar for at annet gjeldende lovverk følges, for eksempel at assistentene 

sikres et forsvarlig arbeidsmiljø (tariffavtaler, ansettelsesforhold mv.). 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ønsker å tilby brukere med behov for brukerstyrt personlig assistanse et brukervalg gjennom 

å både ha kommunal og private BPA-leverandør. Med bakgrunn i dette ønsker kommunedirektøren å inngå 

tjenestekonsesjonskontrakten med private tilbydere som skal gi brukere i Frøya kommune mulighet til selv å 

velge hvilken leverandør som skal yte BPA. Brukerens valg av BPA leverandør er ikke underlagt noen 

begrensninger utover at valget må skje mellom de leverandører som har tjenestekonsesjonskontrakt med 

kommunen. 

 

En tjenestekonsesjon sikrer at leverandørene har nødvendig kvalifikasjoner for å utføre oppdraget og at 

tjenestene oppfyller gitte krav til innhold og kvalitet til en forhåndsavtalt pris.  

 

Det gir fleksibilitet i forhold til de ulike behovene innbyggerne har, samtidig som det gir forutsigbare 

rammebetingelser og ikke minst kostnader for kommunen. 

 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at innbyggerne mottar forsvarlige tjenester, også når 

disse tjenestene leveres av en ekstern leverandør, og det er derfor viktig at kommunen som oppdragsgiver har 

krav i konsesjonen som sikrer dette. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
INNFØRING AV BRUKERVALGSORDNING FOR LEVERING AV 
BRUKERSTYRT PERSONLING ASSISTANSE - FEB  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre og brukerråd slutter seg til innføring av brukervalgsordning for levering av 
brukerstyrt personlig assistanse.  
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Forslag til vedtak:  
 
Frøya kommune vedtar å innføre brukervalgsordning for brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA). Dette innebærer at brukere som har vedtak om BPA skal kunne velge mellom 
godkjente private leverandører som leverandør av tjenesten (brukervalg). 
 
Frøya kommune tilbyr leverandører til å søke om tildeling av konsesjon i forbindelse med 
levering av assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse til brukere i 
kommunene.  
 
Frøya kommune utarbeider kvalifikasjonskrav for konsesjonstildelingen og gjennomfører en 
anbudskonkurransen jmf regler for offentlig anskaffelser.  
 
Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur holdes orientert og ordningen 
evalueres etter 2 år. 
 
I 2021 ble det påstartet en evaluering av dagens organisering og alternative 
organiseringsmodeller av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som blir gitt i Frøya 
kommune. Denne prosessen ble påstartet i forbindelse med budsjetttilpasning for 
budsjettperioden 2020 – 2023 der det var besluttet effektiviseringstiltak, se på mulige 
inntektspotensial og evt organisasjonsendringer.  
 
Bakgrunn for evalueringen var at dagens BPA ordning i Frøya kommune har tidvis store 
utfordringer i forhold til bemanning. Erfaringen viser at det er ofte sykdom og stor ustabilitet 
blant fagarbeidere og assistentene, og det er lite tilgang på vikarer innenfor disse tjenestene. 



Det brukes til dels store utgifter i enkelte av ordningene på bruk av vikartjenester for å få ytt 
tjenesten.    
 
BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for mennesker som har en 
funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 
BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en 
institusjonsplass. Støttekontakt kan også organiseres som BPA. 
 
Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter 
til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
andre. En BPA-ordning gir større frihet til å organisere tjenestene de mottar. 
 
Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan 
organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske 
gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver. 
 
Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Men kommunen kan legge enkle 
helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og om den som 
skal motta tjenesten selv ønsker det. 
 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 er kommunen ansvarlig for at tjenestene som 
tilbys eller ytes etter loven er forsvarlige. Kommunen vil fremdeles ha det overordnede 
forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, uavhengig av hvordan denne er organisert. 
 
Kommunen har også et overordnet ansvar for at annet gjeldende lovverk følges, for eksempel 
at assistentene sikres et forsvarlig arbeidsmiljø (tariffavtaler, ansettelsesforhold mv.). 
 
 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren ønsker å tilby brukere med behov for brukerstyrt personlig assistanse et 
brukervalg gjennom å både ha kommunal og private BPA-leverandør. Med bakgrunn i dette 
ønsker kommunedirektøren å inngå tjenestekonsesjonskontrakten med private tilbydere som 
skal gi brukere i Frøya kommune mulighet til selv å velge hvilken leverandør som skal yte 
BPA. Brukerens valg av BPA leverandør er ikke underlagt noen begrensninger utover at 
valget må skje mellom de leverandører som har tjenestekonsesjonskontrakt med kommunen. 
 
En tjenestekonsesjon sikrer at leverandørene har nødvendig kvalifikasjoner for å utføre 
oppdraget og at tjenestene oppfyller gitte krav til innhold og kvalitet til en forhåndsavtalt 
pris.  
 
Det gir fleksibilitet i forhold til de ulike behovene innbyggerne har, samtidig som det gir 
forutsigbare rammebetingelser og ikke minst kostnader for kommunen. 
 
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at innbyggerne mottar forsvarlige 
tjenester, også når disse tjenestene leveres av en ekstern leverandør, og det er derfor viktig at 
kommunen som oppdragsgiver har krav i konsesjonen som sikrer dette. 
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