
Fornavn/mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Bydel

Fødselsnummer (11 siffer)

Kommune

Bekreftelse på BPA-vedtak  

Til Uloba - Independent Living Norge SA

Mobilnr./ evt. Fasttelefonnr.

Epost

Vi bekrefter at vedtak er innvilget i ordningen Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

Type vedtak:

Ny BPA- ordning

Endring i en eksisterende BPA- ordning

Forlengelse av et eksisterende BPA- vedtak

Engangsvedtak (kommer i tillegg til tidligere bestilling):

Eksisterende ordning, og arbeidsgiveransvaret ønskes overført til Uloba - Independent Living Norge SA

Ordningen overføres fra følgende leverandør

Side 1 av 4

Antall timer per uke

Eller totalt timeantall

I perioden fra Til

Sist endret: 25.02.2020

SkjemaID: Uloba0007



Epost

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefon

Postnummer

Poststed

Adresse

Etternavn

Fornavn/mellomnavn

Hvis nei, hvem er fungerende arbeidsleder?

Kan vedtakseier selv være arbeidsleder? Ja Nei

Uloba skal ha skriftlig varsel om en eventuell endring i vedtaket.  

Innvilgede assistansetimer per uke

Side 2 av 4

Herav antall timer per uke med passiv assistanse 

Passiv assistanse er definert som "assistanse på nattestid hvor det 

jevnlig og i lengre perioder ikke utføres arbeid, men hvor assistenten 

hele tiden må være på arbeidsplassen for å assistere ved behov". 

Dette innebærer at assistenten gjerne sover under arbeidsøkten. 

Passiv assistanse kan kun benyttes mellom kl. 21:00 - 08:00.

Saksnr/dokumentnr/vedtaksnr 

NB: Reduksjon i timer per uke kan tidligst gjelde fra mottattdato 

for skjema.

Gjeldende fra dato 

Vedtak datert



Side 3 av 4

Oppnevnt verge (ref. Rundskriv I-9/2015)

Fornavn/mellomnavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefon

Epost

Politiattest for assistenter 

Personlig assistenter skal etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 

fremlegge politiattest før tiltredelse. 

  

Det foreligger et særskilt lovregulert yrkesforbud for personer som skal 

yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming. 

Uloba kjenner ikke bakgrunnen for enkeltvedtak og kommunen må 

derfor gi opplysninger om utviklingshemming.

Vedtakseier har en kognitiv funksjonsnedsettelse. 



Side 4 av 4

Eventuelle spørsmål angående skjemaet kan rettes til seniorkonsulent 

kontraktsadministrasjon i Uloba på telefon 32 20 59 10.

Skjemaet signeres og sendes til  

Uloba - Independent Living Norge SA  

Postboks 2474 Strømsø 

3003 Drammen 

eller til 

e-post: bestillingogkontrakt@uloba.no 

eller  

Digipost: Uloba - Independent Living Norge SA, eller org.nr. 

963890095

Kommuneinfo og signatur

Kommune

Bydel

Kontaktperson

Skal motta rapport

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

Epost

Dato 

Sted

Underskrift:.....................................................
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