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Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtedato/-tid: 28.10.2021, 16.00-17.30 
Sted: 

 

Administrasjonsbygget 1.etg kantina. Teams 

Deltagere: Karen N Waagestad, Anna Hjeltnes, Andreas Lilleholt,  

Yngve Monrad, Hildegunn Holstvoll 
 

Sekretær: Kjell Rune Løvdal   

       
Forfall: Marianne Goderstad 

Referent: Kjell Rune Løvdal 
  
Kopi sendes til: Foreldreutvalg til barn med funksjonsnedsettelse, gruppeledere 

partipolitisk, ordfører, sektorleder HFR/VPH, Kommunedirektør     
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1.  BPA – fritt brukervalg, bruk av private aktører 
Rådet formulerer en anmodning for politisk behandling 
 

Det vises til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell 
for fritt brukervalg) §3-11, som oppsummeres slik: 

 
Stortinget har vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om fritt 
brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vedtaket innebærer 

en lovfesting av noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en 
godkjenningsmodell for fritt brukervalg i kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Det vil være opp til den enkelte kommune å beslutte om 
den skal benytte seg av private leverandører av helse- og omsorgstjenester. 
  

Tiltak og erfaring drøftes i møtet. Det trekkes fram at andre nærliggende 
kommuner som Froland og Gjerstad som har gjort sine vurderinger og 

iverksatt mulighet for bruk av private aktører innen helsetjenester. Det er 
muligheten for bruk av private aktører som skal vurderes, ikke innholdet i 
tjenesten forøvrig.  

 
Rådets ønsker å bli enig om en innstilling som sendtes til kommunestyret. Når 

denne skal tas opp er opp til administrasjonen å vurdere. 
 
Det trekkes fram i møtet muligheter for å hekte seg opp til avtale blant annet 

Arendal har, dersom det er velvillighet for dette. Videre kommer det fram at 
det er oppnevnt et BPA-utvalg på nasjonalt nivå. Utvalget skal gjennomgå og 

foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, og har 
en utredningfrist 15.desember. Denne utredningen vil kunne ha betydning for 
organisering av slike ordninger, og vil kunne være viktig å ha med i 

kommunens vurdering av ordningen lokalt.  
 

Siden rådet har hatt saken oppe som agenda i lengre tid synes det likevel 
viktig å komme med en innstilling for politisk vurdering nå. Men det bør i 
rådets innstilling refereses til at det kommer en utredning i desember. Så vil 

det være opp til administrasjonen å legge denne til grunn for videre 
behandling.  

 
Det er viktig for rådet å få en vurdering fra foreldreutvalget, og det bes om at 

dette utvalget oversender innspill i forbindelse med saken.  
 
 

Det fortelles at private aktører har bedre ordninger enn hva kommunen kan 
tilby, blant annet får assistentene dekt utgifter ved kafe-besøk. Videre så 

fortelles det at private tjenester er mer fleksible enn kommunale, og at 
leverandørene i stor grad bistår med søknader om tjenester. Det er ulike syn i 
rådet på hvilke organisering som fremmer best kvalitet i tjenesten. Dette er 

likevel ikke innholdet i tjenester rådet skal ta stilling til, men mulighet for den 
enkelte til å kunne vurdere både kommunale og private aktører som 

bistandsyter. Derfor bør det være en forutsetning at også kommunale 
tjenester som BPA utvikles, og at man bygger god kompetanse og 
forutsigbarhet i kommunen. 
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Forslag til innstill: 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret 

videreutvikle den kommunale BPA-ordningen, og å sikre best mulig 
kvalitet og kompetanse i tjenesten. 

 
Rådet ber kommunestyret ta stilling til å åpne opp for bruk av private 
aktører i tjenesten Brukerstyrt personlig assisanse (BPA) 

 
Det vises til BPA-utvalgets rapport som vil foreligge 15.desember 

2021, og rådet anmoder at innholdet i denne rapporten blir en del av 
saksgrunnlaget. 
 

2.  Tjenna badepark 
Videre diskusjon om planer og oppsummering av tiltak som er iverksatt. 

Befaring? Formulering av innspill til Byløft 
 

Det kommer tilbakemelding fra Byløft om at det ikke pr nå har kommet svar 
på søknad om midler gjennom statlig friluftsområder. Det er et lite stykke 
fram, men det er håp om en avklaring før nyttår.  

 
Rådet mener saken har pågått over så lang tid at det forventes tiltak for 

kommende sesong. Det er viktig at brukergruppa personer med 
funksjonsnedsettese får riktig fokus og tiltak som samsvarere med 
innbyggeres behov. Det erfares at en hel gruppe utestenges fra å bruke 

badeanlegget. 
 

Rådet ønsker derfor å fremme forslag om å at det bevilges midler til tiltak av 
kommunestyrets disposisjonspott. Dette for å sikre tiltak for gruppa 
kommende sesong. Midlene vil muliggjøre fullføringen av rampe ut i vann. 

 
Det er i skisse over tiltak gjennom byløft søkt om stupetårn, og gangvei ut til 

dette tårnet. Det kan vurderes om det er mulighet for badetrapp i dette 
område.  
 

Det er behov for en baderampe. Det kan være fornuftig å ha en fleksibel 
løsning, men at tiltak er best mulig plassert i forholdt til parkering og 

badetrapp/adkomst. 
 
Det er tidligere blitt gjort et overslag på innkjøp av rampe, og for å realisere 

denne rampen vil det være behov for inntil 100.000 kr. Det kan være en ide å 
be bedrifter bidra med å sponse slike tiltak. Men det erfares at det behøves 

midler som muliggjør etablering av tiltak til våren 2022. Derfor kommer rådet 
med følgende innstilling: 

 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret 
bevilge kr. 100.000 til rampe som sikrer alle innbyggere tilgang til 

badeanlegg i Tjenna. 
 

Yngve Monrad (brukerrepresentat/kommunestyrerepresentant) ønsker å 
fremme forslaget i neste kommunestyremøte. Administrasjonen får tilsendt 
innspill i forkant.  
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3.  Eventuelt 
 
Sak fra forrige møte:  

 
Tilbud til barn med muskelsykdom 

 
Orientering fra Andreas Lilleholt. Gjelder tilbud til gruppen i kulturskolen, hvor 
det erfares et begrenset tilbud til barn med utfordringer i bevegelse/funksjon. 

Det er også tilbakemelding om manglende informasjon på hjemmeside. Rådet 
mener det bør planelegges tilbud som favner alle, uavhengig av 

funksjonsevne. 
 
Rådet blir enig i drøftingen at det skal sendes følgende anmoding til 

kulturskolen: 
 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har hatt oppe til 
drøfteing tilbud til barn med muskelsykdom. Rådet roser kulturskolen 
for den jobben som gjøres. Samtidig mener rådet det er viktig at 

kulturskolen har et bredt tilbud som favner flest mulig i kommunen 
uavhengig av funksjon. Det ønskes bedre informasjon ut til publikum 

om de ulike tilbudene kulturskolen har. 
 
Svømmebasseng 

 
Det er rektor på Lyngmyr ungdomsskole som er kontaktperson for leie av 

basseng. Det erfares at kapasiteten ved bassenget er sprengt for tiden.  
 
Reumatikerforeningen har sine badedager lørdager, hvor alle som er medlem 

kan delta. Her vil det kunne være noe kapasitet og mulighet for deltakelse.  
 

TTIF svømmegruppe har egen Facebookside som benyttes til informasjon og 
dialog om bruk av bassenget. 
 

Rådet oppfordrer Tvedestrand videregående skole og andre som har behov for 
basseng om å kontakte rektor for å se muligheter for bruk.  

 
BTI – bedre tverrfaglig innsats 

 
Det er Liv Tomter og Bente Nævestad som koordinerer dette arbeidet. Det var 
dessverre ikke mulig å få disse inn til å informere om sitt arbeid før etter 

nyttår. Tilbakemelding om status er at det jobbes med å digitalisere 
informasjon vedr. BTI / BTS. Denne er ennå ikke tilgjengelig, men målet er at 

denne er klar i desember 2021. Det har kommet en oppdatert oversikt over 
hjelpetilbud for barn og unge. Oversikten legges som vedlegg til referat. 
 

  

4.  Neste møte blir 25.11 kl. 16.00-18.00 

 
Det vil da bli tatt opp til gjennomgang Statsforvalterens krav om behandling 

av krav om lovlighetskontroll, samt drøfting av søknad om spillemilder.  
 

 


