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Ny utlysning av konsesjon for å levere 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)



Hva er konsesjon på BPA?

En forvaltningsmessig tildeling der kommunen 
stiller vilkår for å godkjenne leverandører som 
kan levere tjenesten BPA på vegne av 
kommunen.



Formålet med konsesjonsordning

▪ Legge til rette for at brukere av BPA skal få en 

reell valgmulighet til hvilke leverandører de 

ønsker skal utføre tjenestene (brukervalg). 

▪ Bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de 

har krav på etter pasient- og 

brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven.



Hvorfor lyses ut konsesjon på nytt?

▪ Dagens kontrakt gjaldt til 28. februar 2018, 
med mulighet for opsjon 1 + 1 år. 

▪ Vi må uansett lyse ut på nytt i 2020
▪ Har nå kommet nytt lovverk - rettighetsfesting av 

BPA
▪ flere ønsker å levere BPA
▪ behov for å “rydde” litt i konsesjonsgrunnlaget



Foreslåtte endringer

▪ Vi foreslår få endringer i innholdet i 
konsesjonsgrunnlaget

▪ Noen språklige endringer, som skrivefeil, språk 
og struktur for at det skal bli lettere å lese og 
bruke i etterkant



Foreslåtte endringer (2)

▪ Under beskrivelsen av BPA
▪ tatt inn endringer i lovverket og nytt rundskriv

▪ Ny Norsk standard
▪ henvist til muligheten for tilleggskontrakter ved 

behov for tvang og makt for personer med 
utviklingshemming



Foreslåtte endringer (3)

▪ Presisert kravet til lignende erfaring
▪ erfaring fra hjemmebaserte, eller andre 

sammenlignbare helse- og omsorgstjenester
▪ For å sikre god kompetanse hos leverandører

▪ Presisert kravet til nødvendig opplæring av 
arbeidsledere og assistenter
▪ bedre dokumentasjon på hvordan kravet skal 

oppfylles



Foreslåtte endringer (4)

▪ Kravet til politiattest
▪ Endret i tråd med nye lovkrav

▪ Tydeliggjort rapporterings- og 
faktureringsrutiner
▪ Alle leverandører skal forholde seg til 

rapporterings- og faktureringsrutiner i Norsk 
standard

▪ Alle leverandører skal årlig rapportere på 
gjennomført opplæring
▪ kommunen søker om tilskudd fra Fylkesmannen



Foreslåtte endringer (5)

▪ Pris
▪ 400 kroner til arbeidsleders driftsutgifter legges inn 

i timeprisen
▪ Har vært utfordrende å administrere
▪ Alle utgifter til ordningen skal dekkes av leverandør, 

i tråd med Norsk standard
▪ Timeprisen blir også justert i tråd med generell 

prisvekst



Foreslåtte endringer

▪ BPA i utlandet
▪ Trondheim kommune godtar at bruker oppholder 

seg i inntil fire uker i utlandet, uten å søke om 
godkjenning fra kommunen

▪ Dette videreføres, men legges inn i 
konsesjonsgrunnlaget i stedet for i den individuelle 
kontrakten mellom kommunen, leverandør og 
arbeidsleder



Prosessen videre

▪ Publiserer konsesjonen denne uka
▪ Har satt ned en arbeidsgruppe som går 

gjennom tilbudene
▪ Alle leverandører som oppfyller kravene blir 

godkjent
▪ Ny kontrakt signeres i uke 5, oppstart 1. mars 

2019
▪ Alle individuelle kontrakter må inngås på nytt


