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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 15.04.2015 

 
Deltakere: 

 
Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Osmund Kaldheim, 
Drammen, Hans-Petter Christensen, Lier, Aud Norunn Strand, Modum, Olav 
Grande, Sande, Arvid Askø for Gro Herheim, Svelvik, Morten Lauvbu, Øvre Eiker 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 
 

Saker til behandling: 

Sak 015/2015 Brukerstyrt personlig assistanse – forslag til avtaleinnhold og 
Unntatt off. utlysningsprosess   
 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk i 2008 et samarbeid 

om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Det ble inngått tjenestekonsesjons-  
kontrakter med seks private leverandører for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 

 
 Vedtak om å starte forberedelsene til ny konsesjonsrunde ble fattet i 

rådmannsgruppens møte 23.5.2013. En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere 
i Bærum, Asker og Lier er i ferd med å ferdigstille forslag til tilbudsinnbydelse og 
tjenestekonsesjonskontrakt.   

  
 Rådmannsgruppen behandlet i møte 26.02.2015 forslag til tilbudsinvitasjon og 

kontrakt med vedlegg, og fattet følgende vedtak: 
  ”Rådmannsgruppen tar framlagt sak til orientering, og vil sluttbehandle saken i 

 ekstraordinært møte før påske. Det utarbeides et informasjonsnotat som 
 sendes formannskapene og rådene for funksjonshemmede etter 
 styringsgruppens møte 12.3.2015.” 

 
 Til behandling i møtet 15.4.2015 forelå arbeidsgruppens forslag til justerte timepriser 

samt justert forslag til godtgjøring av arbeidsleders administrative kostander. 
Tilbudsinvitasjon og kontrakt er kvalitetssikret av Advokatfirma DLA Piper Norway 
DA, som ikke har substansielle innvendinger, eller forslag til endringer av 
gjennomgått materiale.  

 
 Rådmannsgruppen ble invitert til å behandle følgende: 
 1.     Priser og betalingsbetingelser i forslag til kontrakt 
  Kapittelet er nå merket nr 9. I tidligere utsendt forslag til kontrakt er kapittelet 

 merket nr 8. Endringer i forhold til tidligere utsendt versjon er merket med blå 
 skrift. 

 1.1 Forslag til timepris og tillegg er i tråd med rådmannsgruppens synspunkter i 
 møte 26.2.2015; pensjon faktureres i henhold til faktiske  pensjonsutbetalinger. 

  Arbeidsgruppen har følgende kommentarer til framlagt forslag: 
   Rådmannsgruppen ønsket et modell hvor kommunene faktureres for faktisk 
   innbetalt pensjon for arbeidstakerne. I tillegg til liten mulighet for kontroll av 
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   faktisk innbetaling gir modellen noen utfordringer: 
   Leverandørene har pensjonsavtaler (med Storebrand osv). De har samme 
   avtale for alle sine ansatte. Noen arbeidstakere hos samme arbeidsgiver kan 
   arbeide både i en Vestregionkommunene og i andre kommuner. Leverandør 
   har ikke ulike pensjonsavtaler for den ansatte avhengig av i hvilken kommune 
   de arbeider. En økning av pensjonsnivået vil derfor gjelde for alle  
   leverandørens arbeidstakere. Dette kan slå uheldig ut for leverandør dersom 
   ikke andre oppdragsgivere kompenserer for økt pensjon. 
   Pensjonsutbetalingen endres ved endringer i arbeidsforholdet ift om den  
   ansatte arbeider over eller under 20 % stilling, jf lov om tjenestepensjon § 3-4. 
   For små stillinger er ikke dette alltid klart før årets slutt. 
  Vi har vurdert modellen grundig, og kommet fram til et forslag, se Priser og 

 betalingsbetingelser punkt 9.1. 
 
 1.2 Godtgjøring av arbeidsleders administrative kostnader er justert fra forslag om 

 2 satser (behandlet i rådmannsgruppen 19.12.2014) til 3 satser.     
  Arbeidsgruppen har følgende kommentar til endringen av satsene: 
   Det har vært spørsmål om beskatning av slike midler. Skatt Vest uttaler i brev 
   av 27.6.2013 til Bergen kommune at en utbetaling rundt kr 400 pr mnd (4 800 
   pr år) ikke vil anses som skattepliktig beløp og at det ikke vil stilles krav til 
   lønnsinnberetning. Settes laveste sats høyere, f.eks til kr 3 000, gir dette en 
   uforholdsmessig høyere dekning pr time ift snitt på øvrige nivåer. I snitt gir dette 
   en sats pr time på hhv kr 1,53 (ved 1303 timer/år) for nivå 1, kr 1,6 (ved 2 500 
   timer) for nivå 2 og kr 1,0 (ved 5 000 timer) for nivå 3. 

 2. Forslag til vedlegg 10  Notat beregning av pris 
  Notatet følger kontrakten og har som hensikt å begrunne valgt prismodell. 
  Daglig leder foreslår at følgende tekst strykes i arbeidsgruppens forslag: 
  Side 1, avsnitt Beregningsmetode: Siste setning i 3. Avsnitt pluss de 2 

 påfølgende avsnitt. (Disse er markert med gult) 
 
 3. Tilbudsinvitasjon og øvrig tidligere utsendt kontraktstekst og vedlegg 
  Innholdet i tidligere framlagt tilbudsinvitasjon og øvrig utsendt kontraktstekst og 

 vedlegg godkjennes.  
 
 4. Utlysningsprosess  
  Arbeidsgruppen har tidligere redegjort for at utlysning bør finne sted medio mai 

 2015 for at valg av tilbydere skal kunne skje i god tid før årsskiftet. 
 Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til prosess for 
 kontraktsinngåelse. 

 
 Rådmannsgruppens behandling: 
 Rådmennene i Asker og Bærum fremmet forslag til at dagens løsning der pensjon 

inngår som en del av beregnet timepris, opprettholdes i kontrakten for neste 
konsesjonsperiode. Det er dermed ikke konsensus om at faktiske pensjonskostnader 
faktureres separat.  

  
 Asker ønsker å utsette sin godkjenning av tilbudsinnbydelse og samlet 

kontraktsinnhold til det foreligger en betenkning fra advokatfirmaet Hjort. Slik 
betenkning vil foreligge primo mai. 
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 Sak om pensjonsberegning sendes ut til ny behandling i rådmannsgruppen. Her vil 

Asker og Bærums forslag begrunnes. I tillegg vil saken bli ytterligere belyst ved et 
notat fra arbeidsgruppen og en uttalelse fra advokatfirmaet Hjort.  

  
 Endelig godkjenning av invitasjon og kontrakt vil bli fremmet til behandling når 

betenkning fra advokatfirmaet Hjort foreligger. 
  


