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UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT 
PERSONLIG ASSISTENT( BPA) 

Hva er BPA? 

Ordningen kom til Norge på 90-tallet, og har endret profil flere ganger siden. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er hjemlet i ny helseomsorgslov § 3-2 første ledd nr 6 
bokstav b, og understreket i en egen bestemmelse i §3-8. 

Det er viktig å understreke at BPA ikke er en tjeneste, men en organisering av tjenester. 

Hensikten med ordningen er å gi tjenestemottaker større frihet over egen situasjon som 
funksjonshemmed, gjennom en alternativ organisering av praktisk bistand og personlig hjelp. 

For mange personer med nedsatt funksjonsevne betyr BPA mye for yrkesdeltakelse, 
utdanning og for muligheten til et aktivt og selvstendig liv. 

Tall viser at de som mottar BPA, langt på vei er yngre personer,  gjennomsnittsalder 46 år, 
hvor relativt sterke fysiske funksjonshemminger er den dominerende faktoren bak tjenestene 
som mottas. 

Hvordan fungerer ordningen? 

For å komme i betraktning av å få benytte BPA, må søker først fylle vilkårene i 
pasientbrukerrettinghetsloven § 2-1a(tidligere sosialtjenesteloven §4-3), ”rett til nødvendig 
helsehjelp”. 

En søker kan f.eks få innvilget både støttekontakt, hjemmesykepleie og  praktisk bistand. 

Viss en sammen med søker, finner det mest hensiktsmessig for begge parter å organisere 
tjenesteytingen gjennom en BPAordning, i verksettes denne. 

Det anbefales at tjenesteomfanget har et timeantall på over 20 timer pr uke. I gjennomsnitt på 
landsbasis har hver bruker 32 timer BPA per uke. 

Det er da ikke sikkert at det alltid er like praktisk å legge alle tildelte tjenestetimer inn i en 
BPA- ordning. Bla er det ofte at hjemmesykepleien må inn pga nødvendig faglig bistand. 

Det stilles ingen faglige krav til en som blir ansatt som BPA. 

Når tjenestemottaker får innvilget tjenestene som en BPAordning  må en så bli enig om hvem 
som skal være arbeidsleder, og hvem som skal være arbeidsgiver for de som ansettes. 



Tjenestemottaker er vanligvis selv arbeidsleder, eller en han oppnevner. Når barn har BPA, er 
oftest en av foreldrene arbeidsleder. 

Arbeidsledelse betyr at tjenestemottaker innenfor vedtakets ramme i prinsippet skal bestemme 
hva assistentene skal gjøre  og til hvilke tider hjelpen skal gis. Tjenestemottaker skal også 
styre , eller ha innflytelse over , rekrutteringen av assistenter. 

 

Når det gjelder hvem som skal være arbeidsgiver for de ansatte, finnes det 4 forskjellige 
ordninger.  

1. Tjenestemottakeren selv kan ta arbeidsgiveransvaret,  
2. Kommunen  
3. Andelslag(ULOBA)  
4. Private aktører, kommet mange av de i markedet 

Kommunen kan her gå inn og gjøre noen valg. 

Kommunen  kan bestemme at den skal ha arbeidsgiveransvaret for alle ordninger med BPA i 
kommunen. Det innebærer ansettelser, kontraktsskriving med arbeidsleder, opplæring av 
arbeidsleder, de som arbeidsleder har ansatt, og oppfølging av at lovverk som regulerer 
forholdet mellom arbeidsgiver, arbeidsleder blir fulgt. . 

Det er her viktig å være klar over at de som arbeidsleder ansetter, blir ansatt i kommunen, og 
kommunen får da et arbeidsgiveransvar for disse. Også etter at de evt avslutter sitt forhold hos 
tjenestemottakeren.  

Det opprettes en oppdragsavtale med de ansatte som regulerer deres arbeidsforhold, med 1 
måneds oppsigelse. 

Det finnes noen unntak. Henviser til AML §58 om midlertidige ansettelser, § 60 om 
oppsigleser. 

Kommunen kan velge at andre tar arbeidsgiveransvaret. 

Kommunen må da ut i markedet og søke etter tilbydere, og må her følge de vanlige prosedyrer 
for offentlig anskaffelse. 

Kommunen kan da velge noen firma, ett eller flere, som kommunen inngår avtale med for en 
periode. Tjenestemottaker får da tilbudet om å velge en av disse. 

Da setter kommunen bort alt arbeid med å forvalte BPAordningen til tilbyder, og har bare 
ansvar for å følge opp vedtak. 

Kommunen faktureres da oftes kvartalsvis for de timer som er innvilget tjenestemottaker. 

Ved slutten av året gjøres det regnskap over forbrukte timer. Hvis tjenestemottaker ikke har 
forbrukt alle timene, praktiserer bla annet ULOBA at de tilbakefører kostnader for timer som 



ikke er i brukt, men beregner seg en administrasjonskostnad som pr tiden ligger rundt 10-15% 
av den totale kostnad. 

Avsluttes vedtak, må kommunen si opp avtalen med tilbyder, etter vanlige regler om 
oppsigelse. 

Det har vært knyttet stor usikkerhet rundt hvordan kommunene skulle forholde seg til den nye 
ordningen om offentlig anskaffelse. 

Ressurssentret for omstilling i kommunene(RO), anbefaler at kommunene inngår kontrakt 
med 2-3 tilbydere, for en periode, og på en slik måte at denne avtalen bare kan forlenges. 

Kommunen sparer da mye administrasjonstid. 

Det er utarbeidet standardkontrakter for dette for å hjelpe kommunene. 

Kommunene får de første årene etter et BPAvedtak, stimuleringstilskudd fra staten på 

 kr 50 000. Kommunen rapporterer på dette. Pengene skal  brukes blant annet til evt 
utlysninger, opplæring av arbeidsleder, assistenter osv. 

 

Vurdering. 

Fordeler for kommunen med BPA: 

• Liten administrasjonstid, viss annen arbeidsgiverrolle velges 
• Gir bruker god tjenestekvalitet med å få velge egne ansatte. Undersøkelse fra 

Østlandsforskningen viser at mer enn 90% av tjenestemottakerne var svært eller nokså 
tilfreds med ordningen. Når det gjelder de mer overordnede målsettingene som økt 
livskvalitet og muligheten til å leve et aktivt liv, svarte 85% at de var tilfreds. 

 

Ulemper for kommunen med BPA: 

• Arbeidsgiveransvar for ansatte det kan bli vanskelig å sysselsette etter avsluttet 
oppdrag. 

• Kostbar løsning. I snitt mottar BPA-brukere med omfattende bistandsbehov til 
sammen 68 timer av ulike tjenester per uke. Til sammenligning er snittet for brukere 
som ikke har BPA 44 timer. Det betyr at personer med omfattende bistandsbehov som 
har BPA i snitt får vesentlig flere timer assistanse enn personer med omfattende 
bistandsbehov som får praktisk bistand organisert på en annen måte. 

• Må  evt. si opp faste ansatte for å ansette assistenter for 1 bruker, evt tilleggsbevilge 
penger til ordningen for den enkelte tjenestemottaker. 

I Skaun har vi i dag 1 tjeneste mottaker som har 85timer BPA.  I løpet av februar flytter en 
tjenestemottaker fra Trondheim til Skaun, med et BPA-vedtak på 47 timer.  



Tilsammen utgjør dette 3,7årsverk, og ca 1,3mill i lønnsutgifter. 

Det anbefales at kommunen gjør et politisk vedtak på hvilken arbeidsgivermodell kommunen 
skal ha. 

 

Primærsykepleie. 

Hjemmetjenesten er i en utredningsfase med primærsykepleie. Dette er en ordning med et 
team av ansatte på feks 3-4 ansatte, som har hehetsansvar for en gruppe pasienter. 

Da vi både har mange småstillinger, og går i turnus, sier det seg selv at de ikke kan dekke opp 
alle vakter. Men vi tror dette gir en større ansvarliggjøring av den enkelte ansatte, tettere 
oppfølging av pasient, som igjen gir bedre kvalitet på tjenesten for bruker. 

Dette er en gammel velkjent ordning innenfor sykehus og sykehjem, men innenfor 
hjemmesykepleie finner vi hverken forskning, dokumentasjon eller andre kommuner som har 
gjennomført fullt ut denne organiseringen. 

Vi føler vi har startet på et nybrottsarbeid. Og har derfor tenkt å kjøre prosjekt på dette i 2012, 
med evt involvering av HIST. Det vil bli tatt kontakt med SINTEF. 

 

Vedlegg: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2000/i-202000.html?id=445628 

http://www.uloba.no/ 
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Enhetslederne i fagnettverk skole og fagnettverk barnehage har skissert det arbeidet 
som utføres, samt utredet tiltak i forhold til å sette fokus på tidlig innsats i skole og 
barnehage  
 
Skole 
Vi velger å se på dette som tredelt. Det vi allerede gjør, og som er en del av vår drift, det vi er 
i gang med og det vi ønsker å starte opp med/kunne vært et godt tiltak. 
I skolen tenker vi på begrepet tidlig innsats som styrket undervisning, spesielt rettet mot norsk 
og matematikk på 1.-4. trinn. Jfr. Opplæringsloven § 1-3. I denne sammenhengen har vi sett 
litt videre på begrepet tidlig innsats. 
§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 
lærekandidaten.  

       På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og 
matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak 
dugleik i lesing og rekning.  
 
En del av skolenes daglige drift: 
• Gjeldende rutiner for overgang barnehage-skole. 

• Gjeldende rutiner for overgang barneskole – ungdomsskole. 

• Trivselslederprogrammet ( TL ) som ble startet opp i alle kommunens skoler høsten 2011. 
Klassene velger trivselsledere for et halvt år av gangen. Disse skal dra i gang aktiviteter i 
friminuttene, og samtidlig ha et spesielt ansvar for at ingen går alene. Ønskelig at økt 
aktivitet skal føre til færre konflikter og uønsket adferd. 

• Lovpålagt, frivillig leksehjelp for 1.-4. trinn. Øker mestringsfølelsen til elever. Stort behov 
for leksehjelp for de eldre elevene også! 

• ”Det er mitt valg” – et undervisningsopplegg som brukes av de fleste lærerne i kommunen 
som et ledd i skolenes sosiale handlingsplaner.  

• Jåren/Råbygda skule har jobbet med LP-modellen siden 2006. Fra høsten 2012 håper enda 
flere skoler å få komme i gang. LP-modellen= læringsmiljø og pedagogisk analyse. LP-
modellen gir oss et verktøy for å lykkes i arbeidet med å utvikle både læringsmiljøet og 
kulturen ved skolen. Modellen involverer hele det pedagogiske personalet og handler om 
systematisk, langsiktig og forskningsbasert skoleutvikling. Arbeidsmåten retter 
oppmerksomheten mot miljøfaktorer som det er mulig å gjøre noe med. 

• Stasjonsundervisning. Mange av våre lærere og skoleledere har vært i Stavanger, på 
Nylund skole, og lært om denne måten å drive undervisning på. Du når elevene bedre i 
mindre grupper. Spesielt fokus på dette når det gjelder veiledet lesing og skriving. 

• Tidlig innsats: En flytende ressurs i en større eller mindre pott, alt etter skolens 
rammetimetall. Rettes mot enkeltelever i basisfagene for en kortere periode. Før en 
eventuell oppmelding til PPT, eller for å unngå dette. Kan være lesekurs, Ny start osv.  

• Diverse kartleggingsprøver avdekker behov. Gode ressurser til tidlig innsats kan være 
med på å redusere behovet for spesialpedagogisk undervisning! Ingen økte ressurser er 
tilført skolene. 



• Nye forskrifter når det gjelder vurderingsarbeidet, gir økt fokus på egenvurdering og 
underveisvurdering. 

• Skolene kjører egne trivselsundersøkelser på trinnene i tillegg til de obligatoriske 
undersøkelsene fra Utdanningsdirektoratet. Rektorene retter fokus mot oppfølging av dette 
gjennom indikatorer og tiltak i Bedre Styring. 

• Skolene har egne sosiale handlingsplaner og rutiner for mobbesaker. I tillegg skrives det 
enkeltvedtak etter kap. 9A i Opplæringsloven( Elevenes arbeidsmiljø). 

• Arbeid med læringsstiler og læringsstrategier. Dette var et satsingsområde i skolene for 
noen år tilbake. Vi bruker fortsatt våre planer om læringsstrategier, og prøver å tilpasse 
undervisningen ut i fra elevenes ulike behov for tilnærmelse av stoffet. 

I startfasen: 
• Utarbeidelse av standarder for personale, elever og foreldre. Gjøres i samarbeid med 

alle involverte, og brukes/kan brukes som et utgangspunkt for medarbeidersamtaler, 
utviklingssamtaler og elevsamtaler.  

Mulige tiltak: 
• Innføre foreldrekurs. Nettverk gjennom foreldremøtene. Andre fagpersoner inn? BUF-

etat? Foreldrekurset ” De urolige årene” var et tilbud fra barnevern og psykisk helse 
for noen år siden. 

• Fra PPT har det kommet signaler om at det skal settes inn den samme PP-rådgiveren i 
barnehage og skole på oppvekstsentrene. Dette vil gi kontinuitet i oppfølgingsarbeidet. 

• Elevsamtalen har gått ut som en timeplanfestet del pga for få rammetimer til skolene. 
Elevsamtalene er viktige, men gjennomføres ikke særlig systematisk lenger dessverre. 
Samtalen er nå implementert i utviklingssamtalen med foreldrene to ganger årlig. 

• Tidlig innsats vil si å følge opp elever tidlig i leseprosessen, slik at de mestrer lesing på en 
så god måte at det gir økt læringsutbytte og motivasjon for videre læring. Skolene har 
tiltak rundt tidlig innsats (Ny Start, lesekurs etc), med god effekt. Omfanget burde vært 
større inn mot lesing, og burde også ha omfattet matematikk. Enhetslederne opplever dette 
også som et spørsmål om ressurser.  

• Det jobbes med å få i gang et pilotprosjekt knyttet til LP-modellen. Målet med dette 
prosjektet er å få med ansatte i barnehage i LP-modellen ved oppvekstsentrene. 

 
Utfordringer:  
• Tidlig innsats gir ulikt tilbud på skolene slik det gjøres nå. 

•  Både TL-programmet og LP-modellen krever ressurs for en koordinator på hver enkelt 
skole. 

Barnehage: 
”En vid og helhetlig forståelse av læring inkluderer bevissthet om at læring skjer ikke bare i 
sekvenser eller tidsintervaller hvor læring er fokusert, men også gjennom måten miljøet er 
organisert eller mønstrene for kommunikasjon som eksisterer mellom menneskene.” 
( Berit Bae ) 
Rammeplan for barnehagen angir sju fagområder der barnehagen skal bidra til at barn tilegner 
seg grunnleggende kunnskap: 
• Kommunikasjon, språk og tekst 



• Kropp, bevegelse og helse 
• Kunst, kultur og kreativitet 
• Natur, miljø og teknikk  
• Etikk, religion og filosofi 
• Nærmiljø og samfunn 
• Antall, rom og form 

 
Et særtrekk ved den norske barnehagetradisjonen er at vi ser omsorg, leik, hverdagsaktiviteter 
og læring i sammenheng.  
Alle situasjoner i løpet av en dag i barnehagen innebærer muligheter for læring. Livet i 
barnehagen er slik, at hvert enkelt fagområde ikke nødvendigvis arbeides med isolert over tid. 
Noe av barnehagens særpreg er nettopp den tverrfaglige arbeidsmåten.  
I løpet av en dag i barnehagen er vi innom de fleste fagområdene, både i uformelle og mer 
tilrettelagte situasjoner, med ett eller flere barn. Det samme gjelder for ulike temaarbeid.  
Temaarbeid iverksettes som resultat av barns interesser, ut fra hva barnehagepersonalet ser det 
er behov for, eller en kombinasjon av begge. 
 
Læring er også sterkt knyttet til motivasjon.  
For å kunne legge til rette for mestring, utvikling og læring, må 
barnehagepersonalet ha kunnskap om barns utvikling på ulike alderstrinn, samt hva som til 
enhver tid opptar enkeltbarn og gruppe på egen enhet/avdeling.  
 
For å vekke og bevare barns lyst til å spørre, utforske og lære, er det også avgjørende at de 
møtes med anerkjennelse og respekt når de spør og undrer seg.  
Anerkjennende kommunikasjon samt trygge og forutsigbare relasjoner barn/barn, barn/voksne 
er bærebjelker i tilrettelegging av godt læringsklima.  
Videre må de fysiske forhold inne og ute være tilfredsstillende. God tilgang på leikemateriell 
og litteratur tilpasset ulike aldersgrupper er også en forutsetning. 
 
Noen barn oppsøker ofte og gjerne læringssituasjoner på eget initiativ. De utforsker og 
eksperimenterer, og kommuniserer sin vitebegjærlighet til andre barn og til voksne. 
Barnehagepersonalet er støttespillere, som bringer inn ny kunnskap, hjelper barna å dele 
kunnskap og undring med hverandre, iverksetter/støtter leik og aktivitet, og fører 
læringsprosessen videre. 
Andre barn er mer forsiktige. Her må barnehagepersonalet være aktive og engasjerte for å 
vekke nysgjerrighet og lærelyst. 
 
En del av barnehagens drift: 
• Gjeldende rutiner for overgang barnehage – skole 

• TRAS – Tidlig registrering av språkutvikling. Et observasjonsverktøy som brukes for 
kartlegging av barnas språk. Dette skal gjennomføres på alle førskolebarn, samt andre av 
barna i gruppen som av barnehagen av forskjellige grunner ønsker å se nærmere på. 

• Førskoleklubb. Et tilbud til skolestartere. 
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