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Møtedato:  Rådmannsgruppen 28. mai 2015 
Sak:            19/2015    
 
 
Forslag til vedtak:   A. Pensjonskostnader faktureres separat; i tråd med faktiske kostnader 
  alternativt 
  B. Pensjonskostnadene inkluderes i beregningen av timeprisen. 
  Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til anbudsinvitasjon og forslag 

 til kontrakt. 

 
Saken er tidligere behandlet i møtene  26.02.2015,15.04.2015 og 27.04.2015 
  
Bakgrunn 
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.   
  
Rådmannsgruppens behandling 26.02.2015  
Rådmannsgruppen behandlet 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.” 
Valg av prismodell ble utsatt til behandling i elektronisk møte 15.04.2015. 
 
Rådmannsgruppens behandling 15.04.2015 
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. 
 
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 ble dermed ikke 
konsensus om at faktiske pensjonskostnader faktureres separat . Saken ble besluttet viderebehandlet i  
nytt elektronisk møte den 27.04.2015. 
 
Rådmannsgruppens behandling 27.04.2015 
Heller ikke i dette møtet ble det enighet om valg av prismodell, og saken ble igjen vedtatt 
viderebehandlet i rådmannsmøte 28.05.2015  
  
Til behandlingen den 28.05.2014 
Det foreligger to forslag til behandling mht prismodell. I tillegg skal anbudsinvitasjon og innhold i 
foreslått tjenestekonsesjonskontrakt godkjennes. Lars Bjerke orienterer om innholdet i vurdering fra 
advokatfirmaet Hjort – jfr Askers ønske om å utsette endelig godkjenning av invitasjon og kontrakt i 
møte 26.02.2015. innhentet fra advokatfirmaet Hjort. 


