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Til kommunene: 
Drammen, Lier, Asker, Bærum, Sande, Svelvik, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, 
Krødsherad, Jevnaker, Ringerike, Røyken og Hurum 
I tillegg deltar Ingvild Olstad Andersen, samhandlingssjef Drammen sykehus. 

Invitasjon til nettverkssamling vedrørende Brukerstyrt personlig assistanse  

Tid: 21. november  2017 10-13 

Sted: Kunnskapssenteret i Asker, møterom Skaugum 

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

Saker til behandling/diskusjon: 

Sak 1: Dialogmøte med leverandørene 2.11.2017 – oppsummering 
Nettverket besluttet i nettverksmøte 19.09.2017 å gjennomføre et felles møte mellom alle leverandører 
og kommuner 02.11.2017. Det ble valgt ut følgende temaer: Innleggelse i heldøgnsinstitusjon i 
spesialisthelsetjenesten og helsehjelp/medikamenthåndtering. Vedlagt ligger oppsummering fra møtet. 
Vi legger opp til en diskusjon rundt punktene som kom frem under møtet, med mål om å få frem en 
samstemt oppfatning i nettverket. Avsnitt merket med Vestregionens syn er foreløpig Ninas. 

Det legges opp til nye dialogmøter i 2018. Det foreslås at dialogmøtene legges i etterkant av 
nettverksmøtene; hhv  27.2.,12.6. og 20.11. – alle fra kl. 13.-15. Forslag til tema diskuteres i møtet.Vi 
har foreløpig fått innspill om at bruk av nærstående bør tas opp. 
Samhandlingssjef Ingvild Olstad Andersen, Drammen sykehus, deltar under denne saken. Vedlagt 
følger skjema for barn ved innleggelse. 

Sak 2: Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. 
Sekretariatet sendte ut sluttrapporter til alle leverandører, med unntak av Hav, 09.11.2017. Rapportene 
ble i tillegg distribuert til BPA kontaktperson i hver kommune. 
Har nettverket noen spørsmål knyttet til sluttrapportene? Hvordan håndterer vi feil og mangler? 

Sak 3: Gjennomført revisjon 
Alle kommuner fikk tilsendt revisjonsrapport for hve enkelt leverandør og sammenfattende 
oppsummering i august 2017. Nettverket bes formidle hvordan revisjon av opplæring og oppfølging av 
arbeidsledere og assistenter er fulgt opp i egen kommune.  
 
Sak 4: Opplæring i egen regi 
Nettverket har diskutert å se på muligheten for å lage egne opplegg for skolering av assistenter, 
arbeidsledere og saksbehandlere. Vedlagt følger notat som grunnlag for diskusjonen. 

Sak 5: Innkomne spørsmål 
Spørsmål fra Lier kommune:  
Gjelder flytting til ny kommune midt i året. Har BPA bruker anledning til å ha et overforbruk av timer ihht 
vedtak ved flyttedato? Dette må i så fall bety et redusert forbruk resten av året. I dette tilfellet må vel ny 
kommune tilbakebetale overforbruket? 
 
Spørsmål fra Asker: 
En bruker har meldt at han har mistet bostøtten pga for høy inntekt som skyldes at 
administrasjonsgodtgjørelsen er vurdert som skattbar inntekt.Skatt Vest har i brev  27.6.2013 lagt til 
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grunn at adm.godtgjørelse ikke er å anse som skattbar inntekt. Har vi andre uttalelser -  fra f.eks Skatt 
øst? 
 
Sak 6: Konsesjonsavtalen utgår 31.12.2018. 
Konsesjonsavtalen utgår 31.12.2018. Inngått avtale åpner for å forlengelse med 1+1 år. Ønsker 
kommunene å forlenge avtalen i første omgang til å gjelde ut 2019. Sekretariatet må melde denne 
saken inn til rådmannsgruppen og styringsgruppen i Vestregionen.  
 
Enkel lunch serveres. 

Påmelding sendes kari@vestregionen.no  innen 14. november 2017. 

 

Med hilsen 

Nina Solberg og Kari Engen Sørensen 


