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Referat fra nettverkssamling Brukerstyrt personlig assistanse  

19. september 2017 10-13, Kunnskapssenteret i Asker  

Deltakelse fra følgende kommuner: 
Drammen, Lier, Asker, Bærum, Sande, Svelvik, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, + 
Vestregionsekretariatet 
 
Forfall: Kongsberg, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Ringerike og Hurum 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saker behandlet/diskutert 

Sak 1: Oppsummering og fremlegg av rapporter revisjon våren 2017 
Saken be lagt frem av Nina Solberg. 
Det er foretatt to revisjoner/kontroller 
1.Revisjon av opplæring og oppfølging av arbeidsledere og assistenter 
2.Kontroll av assistentenes lønns- og arbeidsvilkår. 
  
Revisjon av opplæring og oppfølging arbeidsledere/assistenter ble våren 2017 foretatt av to oppnevnte 
revisjonsteam. Leverandørene fikk mai 2017 tilsendt en foreløpig rapport, med mulighet for 
innspill/kommentarer. I etterkant av innspill har det blitt avholdt møter med leverandørene. Det er også 
foretatt en spørreundersøkelse blant alle arbeidslederne. Leverandørene fikk tilsendt hver sin 
sluttrapport 24.08.2017. Sluttrapportene distribueres til nettverket, men er å betrakte som unntatt 
offentlighet. Siste oppsummerende møte med Unicare er 26. september 2017. Forsinkelsen skyldes 
endringer i firmaets ledergruppe.  
 
7 kommuner foretok på vegne av alle kommunene en kontroll av lønns- og arbeidsvilkår knyttet til 2 
vedtak hos hver leverandør. Sluttrapport ble sendt ut til leverandør 21.09.2017. Dette dokumentet 
distribueres i nettverket, men er å betrakte som unntatt offentlighet. 
Sekretariatet i Vestregionen utarbeidet en felles oppsummeringsrapport, sendt leverandører 
01.09.2017. Oppsummeringsrapporten distribueres i nettverket, og er å betrakte som et offentlig 
dokument.  
Vedtak: 
Nettverket besluttet at det oktober 2017 gjennomføres et felles møte mellom alle leverandører og 
representanter fra nettverket, tema revisjon og kontroll. Sekretariatet lager opplegg for dagen og 
inviterer leverandører + nettverk.  
Sekretariatet sender ut dokumenter/rapporter knyttet til revisjon og kontroll til alle kommunene 
22.09.2017. 
 
Sak 2: Medikamenthåndtering 
Sekretariatet har rettet en henvendelse til Fylkesmannen i Buskerud. Svar foreligger ikke. Sekretariatet 
følger opp saken. Nettverket ønsker at Fylkesmannen kan delta på deler/noen av våre samlinger. Gode 
erfaringer fra Vestfold.  
Vedtak: 
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Sekretariatet tar kontakt med Fylkesmannen i Buskerud og Akershus med forespørsel og invitasjon om 
deltakelse knyttet til spesielle temaer. F.eks. medikamenthåndtering, tvang og makt. 
 
 
Sak 3: Etablering av arbeidsgruppe knyttet til tema tvang og makt. 

Ingen fra arbeidsgruppen var til stedet. Saken settes opp til drøfting i neste møte.  

Sak 4: Innkomne saker fra nettverket 
Drammen: Har assistenter i BPA ordninger krav på et eget hvilerom ved avtale om hvilende 
nattevakter? I utgangspunktet har vel assistentene det samme krav som andre ansatte. Asker 
kommune har erfaringer med at dersom det er vanskelig å disponere et eget rom, bør i alle fall det være 
muligheter for god skjerming som muliggjør akseptable soveforhold. 
Nedre Eiker: Godkjenne ferieopphold i utlandet. Kommuner har erfaringer med at dette er ok dersom 
det foreligger lovlig turnusplan, varsler mm ihht kontrakt. Varier fra kommune til kommune hvor vidt det 
åpnes for å få innvilger ekstra timer under oppholdet.  
Spørsmål knyttet til verge: Dersom et verge trekker seg fra oppnevnelsen må vedkommende ta dette 
opp med fylkesmannen.  
Lier: Manglende språkkunnskaper. Lier henviser til reglementet om at assistenter må beherske norsk 
språk. Regelen kan unntas ved akutte kriser. Assistenter må forplikte seg til å gjennomføre norsk 
språkopplæring ved ansettelser dersom dette mangler.  
 
 
Sak 5: Møteplan 2018 
Vedtak: 
Følgende møteplan ble vedtatt for 2018: 
30.januar, 27.februar, 3.april, 12.juni, 18.september, 20.november 10-13, møtested: Kunnskapssenteret 
i Asker. 
Saksliste + referat blir fra d.d publisert på Vestregionens hjemmeside www.vestregionen.no  
 
Sak 6: Eventuelt 
Saker til neste møte 21.11.2017. 
Vedtaksformulering settes opp til neste møte. 
Sekretariatet utarbeider et forslag til en struktur på et opplæringsprogram for kommunale BPA 
assistenter. Representant fra Asker har god erfaring med e-læring program. Settes opp som sak til 
neste møte.  
 
 
 
 
 
Ref. Nina Solberg og Kari Engen Sørensen 


