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 Medlemmer i Rådet 2019 – 2023 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av 2021 har Erling Hyllvang og Tone Embretsson søkt om fritak for sine 
politiske verv og det har kommet inn nye vararepresentanter i rådet. Linda Nathalie 
Foss har tatt over som leder for rådet, og Tanja Køien Andersen har tatt over som 
nestleder. I tillegg har Engerdal og omegn revmatikerforening byttet om på 
brukerrepresentant og vara, da Ann Elisabeth Østbøl har tatt over som leder i 
foreningen. Sindre Hermansen har sluttet i sitt verv, og det er ikke valgt inn nytt vara 
medlem fra HLF Engerdal. 
 

Rådets sekretariat: 
Interne tjenester er sekretariat for rådet og Lillian Lundby har møtt som sekretær, 
men grunnet sykdom har Toril Storsnes vært inne som sekretær på ett møte.   
 

Møteaktivitet: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde 4 møter i 2021. Alle møtene 
ble avholdt i Enger. 

NAVN  FUNKSJON  

Linda Nathalie Foss  Leder  

Tanja Køien Andersen  Nestleder  

Synne Guro Haugseng  CP foreningen  

Ann Elisabeth Østbøl Brukerrepresentant/ 

Engerdal og omegn 
revmatikerforening   

Trine Mette Myrvold  Brukerrepresentant/ 

HLF Engerdal   

Ola Drevsjømoen  Vara for Linda Nathalie Foss  

Sofia Brustad-Johnsen  Vara for Tanja Køien Andersen 

Lill Kristn Nymoen 

 

Vara  

Engerdal og omegns 
revmatikerforening 
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Antall saker behandlet i 2021: 
Det ble behandlet 5 saker. I tillegg har rådet hatt en rekke saker til 
drøfting/orientering.   

 

Følgende politiske saker har blitt behandlet av Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede:  

 
PS 2021/2 Årsmelding for Rådet for likestilling av funksjonshemmede 2020 
Årsmeldingen for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 vedtas. 

 

PS 2021/4 Uttalelse – veileder til BPA-ordningen i Engerdal kommune 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til veileder for BPA-ordningen i 
Engerdal kommune med flg. Kommentarer: 

Rådet er opptatt av at veileder må samsvare med gjeldende Rundskriv. Rådet savner 
at brukere ikke er tatt med på høring. Rådet ønsker at veilederen sendes ut til alle 
dagens brukere av BPA-ordningen – helst innen 15.06.21, slik at disse kan komme 
med tilbakemeldinger/innspill.  

 

PS 2021/6 Ny uttalelse – veileder til BPA-ordningen i Engerdal kommune 
1. Uttalelsen av 26.05.2021 oppheves. 

 

2. Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til veileder for BPA-
ordningen i Engerdal kommune med flg. kommentarer: 

 Rådet setter stor pris på at vi har fått oversendt veilederen for BPA-ordningen 
til uttalelse. 

 Rådet synes at veilederen slik den er pr. nå har stort sett arbeidsgiversiden sitt 
perspektiv, Rådet ønsker en mer brukertilpasset veileder.  

 Rådet savner at brukere ikke er tatt med på høring. Rådet ønsker at 
veilederen sendes ut til alle dagens brukere av BPA-ordningen, slik at disse 
kan komme med tilbakemeldinger/innspill.  

 Rådet ønsker en mer overordnet plan som gjelder for alle BPA-brukere, og at 
det kommer mer tydelig frem hva som er funksjonen til denne veilederen. 
Veilederen pr nå er for detaljert, og da spesielt i forhold til det som gjelder 
arbeidsgiversiden. 

 Rådet synes rundskriv I-9/2015 og dagens opplæringshåndbok fra 
Helsedirektoratet er dekkende. 

 Kommunes avgrensing av for hvem tjenesten er, med å presisere at 
hovedmålgruppen er brukere som selv kan vurdere og definere sine behov, 
har evne og vilje til å planlegge sin egen hverdag og som kan fungere som 
arbeidsleder for assistentene.  
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 Koordinatorrollen er presisert at det ikke er regelstyrt hvem som skal være 
koordinator, men det vil være naturlig at det er en tjenesteyter som kan ivareta 
disse oppgavene på en naturlig og forsvarlig måte. Denne rollen skal holdes 
utenfor BPA-ordningen. 

 Rådet savner at det står noe om hvor man skal henvende seg for å søke om 
BPA, og at det i tillegg henvises til gjeldende paragrafer i Helse- og 
omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. 

 Rådet synes det er vanskelig å skjønne hvordan kommunen kommer frem til 
at retten til BPA stopper for personer med behov for tjenester utover 1:1. I og 
med at retten til BPA er uavhengig av funksjonsnedsettelse, vil personer med 
behov for 2:1 bemanning med ordlyden slik den står i veilederen, utsettes for 
en diskriminerende praksis. Dette kan være personer som har vedtak om 
tvang og makt og det av forsvarlighetshensyn er behov for 2:1 bemanning. 
Veilederens ordlyd om å begrense retten til BPA til 1:1 bemanning er ikke i 
henhold til korrekt lovanvendelse. 

 Rådet mener det er viktig at det legges til rette for at brukerne skal ha mulighet 
til å kommer seg på ferie med sine assistenter. 

 Rådet synes det er veldig bra at Engerdal kommune har BPA-ordninger, og at 
dette må det fortsettes med også i fremtiden.  
 

PS 2021/8 Uttalelse – Engerdal kommune – årsbudsjett 2022 og økonomiplan 
2021 – 2025 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til framlagte forslag til 
årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 for Engerdal kommune med flg. 
kommentarer: 

 Rådet mener at det er et greit budsjett og bra gjennomgang med 
kommunedirektøren. Vi har hørt i mange år at det må kuttes og har forståelse 
for at dette arbeidet må gjøres.  

 Rådet synes det er positivt at det er fokus på barn, unge og eldre/svake 
grupper. Rådet ønsker at det brukes et annet ord enn svake grupper, da vi 
oppfatter dette som et negativt ord.  

 Rådet mener det er viktig at kommunen vet hva som er kommunens plikter, og 
rettigheter for vår brukergruppe. Det er flott om dette kommer tydeligere frem i 
budsjetter fremover.  

 Rådet ser nødvendigheten av en organisasjonsgjennomgang, og det å se på 
mulighetene for samarbeid på tvers. Rådet mener da det er viktig å tenkte 
på  om enheter faktisk kan jobbe på tvers, uten at det går ut over 
kvaliteten. Kvalitetene på tjenester er viktigst, og det kan da ikke gå på 
bekostning av dette. Rådet er også enig i tankegangen om at man må beholde 
fagfolk og heller kutte i antall ledere.  

 Rådet synes det er bra at det utredes i forhold til legevakt og jordmor.  
 Rådet synes det er bra at de store endringene i forhold til organisasjonen ikke 

trer i kraft før august 2022, slik at dette kan foregå på en best mulig måte for 
organisasjon og ansatte. 
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 Rådet setter pris på at de har blitt mer involvert i saker i året som har gått, og 
bra at det også legges opp til bred involvering av flere i kommunen deriblant 
frivillige organisasjoner og andre brukergrupper.  

 Hvis det kuttes mye i tjenester for vår brukergruppe, må man være obs på at 
det da må kuttes i vedtak på den enkelte.  

 I forhold til kvaliteten til våre brukere i skolen, så er rådet opptatt av at det tas 
vare på den faglige og pedagogiske kompetansen. 

 Rådet mener det er viktig å jobbe forebyggende også for vår brukergruppe. 
CRPD er nevnt i budsjettet, og det er viktig at denne blir tatt hensyn til. Rådet 
ønsker derfor fritidstilbud til unge med funksjonsnedsettelse, og jobb / 
aktivitetstilbud til ungdom / voksne. 

 Rådet mener også det er viktig med forebyggende arbeid opp mot psykisk 
helse, fra barneskolealder til voksne. Det er viktig med varierte møteplasser 
som er tilgjengelig for alle aldre og alle brukergrupper. 

 Rådet øyner et håp om flere/større rammeoverføringer.  
 Rådet er optimist på kommunen sin vegne, og at vi sammen skal klare å snu 

dette.  
 

PS 2021/9 Tilgjengelighetspris 2021  
Tilgjengelighetsprisen for 2021 tildeles Fjellheimen Leirskole.  

 

Orienteringer / arbeidsmøter:  
 Arbeidsmøte med Andi Berndtsson, Andreas Stallvik og Martin Kongsdal. Vi 

gikk igjennom en del spørsmål og punkter i forhold til koronapandemien og vår 
brukergruppe. I tillegg snakket vi om hvordan bosituasjonen er for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.  

 Arbeidsmøte med Sofia Brustad-Johnsen og Bjarne Granli – kommunen som 
samfunnsutvikler.  

 Kommunedirektøren orienterte i forhold til årsbudsjettet 2022 
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