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Vurdering og gjennomgang av kommunens BPA-praksis  
 
Ambia (tidligere RO) har jobbet med BPA siden 1994 (før den første lovhjemlingen i 2000). Dette har gitt  
våre rådgivere en unik erfaringskompetanse på dette feltet og vi er kjent som en pålitelig og kompetent  
rådgiver på BPA for svært mange kommuner. Særlig er våre rådgivere kjent for å ha et helhetlig perspektiv  
hvor brukerinteresser og brukernes perspektiv må sees opp mot det forvaltningsmessige perspektivet. Det  
betyr at det er de faktiske myndighetsføringer (lover, forskrifter, rundskriv mm) som skal danne grunnlag for 
tjenestetildeling og -utførelse. 
 

Ambia tilbyr kommuner å ha en evaluering eller en vurdering av hvordan kommunen jobber med BPA.  
Man kan gjerne si at vi «tar tempen på» BPA i kommunen. 
 

Gjennomgangen vil inneholde en vurdering av om kommunen: 

• har tildelt BPA på nivå med andre kommuner 

• tildeler timer i BPA-vedtak på linje med andre 

• oppfyller intensjonen i forhold til rettighetsfestingen av BPA 

• oppfyller intensjonen når det gjelder å gi brukere frihet og selvstendighet 

• opplyser tilstrekkelig om BPA til enkeltbrukere  

• tildeler praktisk og personlig bistand på forsvarlig nivå og i forhold til andre kommuner 

• møter søkere og brukere med åpenhet og interesse 

• har organisert BPA på en fornuftig måte  

•  
Som grunnlag for vurderingen vil Ambia gjennomgå dokumentasjon fra kommunen når det gjelder politiske  
og administrative vedtak som berører BPA. I tillegg vil vi ta en gjennomgang av budsjett og regnskap  
som gjelder BPA, gjerne også anonymiserte enkeltvedtak og ellers det som vil gi oss informasjon om  
lokale forhold. 
 

Ambia vil også gjennomføre intervjuer med tildelingskontor, utøvende tjeneste, politikere og brukere for å  
få innblikk i hvordan forskjellige interessenter vurderer BPA ut fra sitt perspektiv. Så lenge det gjelder  
restriksjoner på fysiske møter pga. fare for smitte av Covid 19, vil intervjuene måtte skje digitalt.  Ellers,  
under mer normale omstendigheter, vil rådgiver fra Ambia holde intervjuene i kommunen som fysiske  
møter.  
 

Vurderingen legges fram i form av en rapport på ca. 20 – 30 sider og har en fast pris på 95 000 kr.   
Mva. og eventuelle kostnader i forhold til reise og opphold kommer i tillegg. 
 
For nærmere informasjon ta kontaktperson er seniorrådgiver Einar Holand, E-post: einar.holand@ambia.no  
eller telefon: 95 26 55 15 
 

 
 
 
 

Ambia, innoverer helse 
og omsorg for hele 
Norge! 
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