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Protokoll fra møte 15. juni 2022 
 
Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset 
 
Til stede: Wenche Kanstad, Nils-Helge Dahlberg, Hjørdis Kanstad 
Forfall:  Ågot Voll, Elisabeth Isaksen 
Vara:  Elsa Normannseth 
Andre:  Enhetsleder Miljøtjenesten Kim-Håkon Pedersen 
  Kommune- og samfunnsplanlegger Ingrid H. Frantzen 
  Sekretær: Grethe Davidsen Kleppe 
 
Sak  8/22: Høringsuttalelse BPA 
 

«I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med forslag 

til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget leverte 

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet fremgår at utvalget 

skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig premiss for 

utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en 

helseordning.» 

I denne forbindelse ønsket Rådet å sende inn høringssvar på saken, og  
Kim-Håkon Pedersen fra Miljøtjenesten var invitert til møtet for å orientere om BPA-
ordningen og hvordan denne fungerer i Salangen.  
 
BPA er et utfordrende saksfelt. Det har vært flere rettssaker. 
 
Rådet fikk ei meget god og utfyllende orientering, og svar på spørsmål som ble stilt. For å 
nevne et par: hvem blir ansatt som personlige assistenter? I hovedsak er disse oftest i nær 
relasjon/nettverk rundt. Hva skjer hvis en klient flytter, følger assistenten med, eller? 
Ansvaret ligger der du bor.  
 
Leder lager høringssvar og sender på epost til medlemmene for godkjenning. 
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Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Sak 9/22: Sentrumsplanen 
 
Orientering v/Ingrid H. Frantzen. Hun la fram skisse av trinn 1 som går fra museumsområdet 
og forbi Strandsenteret. Viktig at Rådet engasjerer seg og gjerne bidra med innspill og tanker 
om planen. 
 
Rådet fikk en god og detaljert orientering. Det ble påpekt viktigheten av krav om universell 
utforming av området.  
 
Vedtak: Foreløpig plan tas til orientering. 
 
 
Møtet slutt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Grethe Davidsen Kleppe 
fagleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
 


