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Kommunalt råd for funksjonshemmede - årsmelding 2018 

 

Bodø kommunale råd for funksjonshemmede har i 2018 bestått av: 

 

Fra brukerorganisasjoner:  

Knut Storvik  SAFO, NHF 

Gunn S. Hutchinson SAFO, NFU 

Hans Petter Saxi FFO, HLF  

Merethe Aspenes FFO, Norges blindeforbund 

   

Politiske medlemmer:  

Linda Forsvik (Rødt)  

Eilif Benjaminsen (AP)  

Diana Johnsen (H)  

   

Leder: Gunn S. Hutchinson  

Nestleder: Linda Forsvik (Rødt)  

   

Pers. varamedlemmer:  Brukerorganisasjoner 

Gunnar Olsen   SAFO, NHF 

Ståle Norman   FFO, MS forbundet  

Reida Sletteng    FFO, HLF  

Cecilie Bjerck Pettersen  FFO, Norges blindeforbund 

 

Pers. varamedlemmer (politikere) 

Maya Sol Sørgård (Ap), fra 25.10.2018 er Arild Nohr ny vara for Eilif Benjaminsen  

Svein Møllersen (SP)  

Anne Nordkil (Krf)  

 

 

Mandat råd for funksjonshemmede 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommune, statlige etater på 

kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet skal være pådriver for å sette 

saker som er særlig viktig for funksjonshemmede på den politiske dagsorden og være pådriver for 

gode løsninger i praksis. 

 

Det er viktig at Bodø samfunnet er tilgjengelig både fysisk og sosialt. Målsettingene er at ingen skal 

utestenges pga. funksjonsnedsettelse. 

Dato:  ........................................................ 14.02.2019 

Saksbehandler:   ......................... Svein Inge Johansen               

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 50 17 

Deres ref.:   ..................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 13092/2019 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2017/8477 

Arkivkode:   ............................................................ 033 
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Tilrettelegging både når det gjelder adkomst; herunder bygg, veier og natur er viktige forutsetninger 

for tilgjengelighet i hverdagslivet. Områder som arbeidsliv, skole, fritid, kommunal informasjon er 

andre områder i hverdagslivet som må være tilrettelagt for alle. 

Videre er det viktig å understreke at funksjonshemmede har de samme rettigheter som 

funksjonsfriske i Bodø samfunnet, og at kommunen på alle nivåer (individ-, tjeneste- og politisk 

nivå) skal ha lik tilgjengelighet for alle. 

 

Arbeidsform og oppnevning av medlemmer 

 

Til sammen fire representanter fra interesseorganisasjoner og tre politikere. 

Bystyret oppnevner representanter til rådet etter kommunevalget, og de velges inn for fire år av 

gangen. Det er bystyret i Bodø kommune som oppnevner rådet, samt dets leder og nestleder. 

 

Møter og viktige saker i 2018 

 

Råd for funksjonshemmede hadde i 2018 syv møter, og behandlet til sammen 71 saker, herav 37 

politiske saker, 14 referatsaker og 20 eventuelt saker.  

 

Til hvert møte i rådet har det vært utarbeidet saksliste av rådets sekretær og leder. Forut for møtene 

har medlemmene anledning til å komme med aktuelle saker som ønskes til behandling. 

 

Rådets medlemmer har mulighet å benytte seg av taletid før bystyremøte begynner. I 2018 var det 

leder av rådet 4 ganger på bystyrets talestol. 

 

I tillegg har rådet lagt sine møter slik at bystyrets saker alltid står på sakskartet. Saker som rådet vil 

uttale seg om, ettersendes og legges fram for bystyret. 

 

Rådet har hatt en plan for tema som skulle tas opp på møtene. Planen er publisert på rådets 

hjemmeside slik at innspill kunne sendes fra innbyggere. Administrativ leder for aktuell sektor har i 

forkant av møtene fått tilsendt spørsmål som også er besvart skriftlig og lagt ved som referat fra 

møter. Med utgangpunkt i det som har fremkommet på temamøter har rådet tatt opp saker. 

 

Rådet har siden 2017 hatt en tipsknapp på hjemmesiden hvor innbyggere kan komme med forslag 

og innspill til forbedringer som vil gjøre Bodø til en bedre by å bo i for barn, unge og voksne med 

funksjonsnedsettelse. 

 

Politiske saker rådet har behandlet i 2018: 

 

Møte 18.januar, 2018: 

Saksnr  Innhold  

PS 18/1  Alternative leverandører av BPA  

PS 18/2  Reviderte tjenesteavtaler mellom Bodø 

kommune og Nordlandssykehuset HF  

PS 18/3  Bostedsløshetog personer med behov for 

bemannet botilbud i Bodø.  

PS 18/4  Sluttbehandling- områderegulering for 

Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19  

PS 18/5  Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for 

Bulrathaugen, Hunstad  
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PS 18/6  Fastsetting av planprogram for 

Utviklingsområde Vest, Bodø sentrum  

PS 18/7  Sluttbehandling av detaljregulering for 

Firkanten - Gamle riksvei 1-5  

PS 18/8  Rådhusparken/Solparken. Vedtak 

utformingsplan  

PS 18/9  Referatsaker  

RS 18/1  Boligpolitisk handlingsplan 2014 – 2017 - 

status for gjennomføring av tiltak 

målområde 2 – boligsosiale utfordringer.  

RS 18/2  Brannforebyggende prosjekt - "Trygg 

hjemme"  

EV 18/1  Eventuelt  

EV 18/2  Temadager om hatytringer rettet mot 

mennesker med funksjonshemminger.  

EV 18/3  Klage på husleie i vollsletta 10  

EV 18/4  Rampe på Torget  

EV 18/5  Deltakelse i forbindelse med 

Sølvsuperuken 2018  

 

 Orientering:  

 Markus Zweiniger orienterte om lekeplassen på torget 

 

Møte 01. mars, 2018: 

Saksnr  Innhold  

PS 18/10  Alternative leverandører av BPA  

PS 18/11  AD sak til - Alternative leverandører av 

BPA  

PS 18/12  Handlingsplan for trivsel og gode levekår 

2018- 2021  

PS 18/13  Hjelpemiddellager i Bodø kommune  

PS 18/14  Sluttbehandling- områderegulering for 

Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19  

PS 18/15  Referatsaker  

RS 18/3  Frivillig innsats i helse-og 

omsorgsavdelingen - status  

EV 18/9  Eventuelt  

EV 18/10  Nytt rådhus og universell utforming  

 

 

 

Tema: 

Husleie i kommunale omsorgsboliger. 

 

 

Møte 12. april, 2018: 

Saksnr  Innhold  

PS 18/16  Årsmelding kommunalt råd for 

funksjonshemmede - 2017  

PS 18/17  Demokratiprosjektet - struktur på råd  
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PS 18/18  Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for 

Kirkhaugen, Rønvik  

PS 18/19  Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 

2018 - 2030, Attraktiv hovedstad i Nord, 

sluttbehandling og vedtak  

PS 18/20  Referatsaker  

RS 18/4  Prosjekt BLINK - sluttrapport  

EV 18/11  Eventuelt  

EV 18/12  Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030  

 

Tema: 

Ny helse og omsorgs og sosialplan 

 

Orienteringer:  

Leder orienterte om saker fra Bystyret:  

Universell utforming i skolene og skolebygg under utbedring/bygging  

BPA saken som ble behandlet i bystyret  

Mona Karlsen orienterte om Helse og omsorgsplanen 

 

Møte 24.mai, 2018 

Saksnr  Innhold  

PS 18/21  Ny virkelighet - ny velferd. 

Kommunedelplan for helse-, omsorgs- og 

sosialtjenestene i Bodø kommune 2018-2030  

PS 18/22  Vågønes gård - aktivitet og servicehus  

PS 18/23  Sluttbehandling av reguleringsplan for 

Sjøgata 37-39  

PS 18/24  Sluttbehandling reguleringsplan for del av 

Tverlandsveien - gang- og sykkelvei mellom 

Sjøveien og Tunnelveien  

PS 18/25  Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for 

Oteråga stasjon og kryssingsspor, Tverlandet  

PS 18/26  Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for 

Måsheia, Tverlandet  

PS 18/27  Kommunedelplan for sykkel 2018-2025 til 

høring og offentlig ettersyn  

PS 18/28  Sluttbehandling - detaljregulering for Sjøgata 

vest og del av Prof. Schyttes gate, Bodø 

sentrum  

PS 18/29  Referatsaker  

RS 18/5  Oppfølging av tilsynsrapport - kommunale 

tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse  

RS 18/6  Sølvsuperuka 2018  

RS 18/7  Kompetansebehov i Helse og omsorg  

RS 18/8  Bodø kommunale boligstiftelse – muligheter 

og begrensninger for bygging av nye boliger 

for å løse boligbehov beskrevet i Boligplan 

2018 – 2021.  

EV 18/17  Eventuelt  
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EV 18/18  Deltakelse på møte om europeisk 

kulturhovedstad  

EV 18/19  Detaljregulering for Rorbuveien 3, 

Bodøsjøen.  

EV 18/20  Flytting av oktobermøte  

 

Tema: 

Åpen temadag i Stormen bibliotek om universell utforming av kommunale bygg, uterom og 

fritidsarenaer. 

 

 

Møte 23.august, 2018 

Saksnr  Innhold  

PS 18/30  Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for 

Rorbuveien 3  

PS 18/31  Sluttbehandling - endring av 

detaljreguleringsplan for Fridtjof Nansens 

vei 11, Sentrum  

PS 18/32  Sammen om en god oppvekst - 

Kommunedelplan for Oppvekst og 

kulturavdelingen 2018-2030.  

PS 18/33  Sluttbehandling - Bodøsjøen B4, Førståsen  

PS 18/34  Sluttbehandling - Mindre endring av 

Detaljreguleringsplan for Bodøsjøveien 50  

PS 18/35  Referatsaker  

RS 18/9  Ny organisering av kreftomsorgen til 

hjemmeboende  

RS 18/10  Krisesenteret i Salten - tilsyn  

EV 18/21  Eventuelt  

EV 18/22  Praktisering av støtte til ledsagere på 

feriereiser  

EV 18/23  Tematine  

EV 18/24  Tematime om FN konvensjonen om 

rettigheter til mennesker med nedsatt 

funksjonsemne  

 

 

Tema: 

Tematime om brukerundersøkelse i miljø-, hjemme- og institusjonstjenesten og innhold i 

miljøtjenesten.  

Randi Huus, Mary Ann Alstad og Mona Karlsen Helse- og Omsorgs avdelingen orienterte.  

 

Orientering: 

Marcus Zweiniger orienterte arbeid med universell utforming og KS  

 

 

Møte 4. oktober, 2018 

Saksnr  Innhold  

PS 18/36  Sluttbehandling- kommunedelplan for sykkel 

2018-2025  



 Kommunalt råd for funksjonshemmede - årsmelding 2018 6 av 8 

 

 

PS 18/37  Sluttbehandling av detaljregulering for Fv. 

834 Nordstrandveien  

PS 18/38  Referatsaker  

RS 18/11  Tildelingskontoret - registrerte boligbehov til 

mennesker med funksjonsnedsettelser  

RS 18/12  Høringsuttalelse til regional utviklingsplan 

2035 Helse Nord  

RS 18/13  Prosjekt - "tidlig systematisk oppfølging av 

personer som får demensdiagnose"  

EV 18/25  Eventuelt  

EV 18/26  Videreutdanning "Kultur, fritid og aktiv 

omsorg"  

EV 18/27  Invitasjon dialogmøte, rehabilitering i Nord-

Norge  

PS 18/39  Rekrutteringsarbeid i Helse- og 

omsorgsavdelingen  

PS 18/14  Nytt prinsipp for fastsetting av husleie for 

kommunale utleieboliger. Etablering av 

kommunal bostøtte  

 

Tema: 

Status hjemmetjeneste og miljøtjenesten 

 

Orienteringer:  

Prosjekt «Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke»,  

 

v/prosjektleder Vibeke Tellmann og prosjektmedarbeider Mariell Borge.  

Prosjektet søker en brukerrepresentant til prosjektgruppen. Erfaringer som ønskes: person med 

behov for sammensatte tjenester over lang tid, kronisk lidelse og erfaring med å tenkte på 

systemnivå.  

 

. 

 

Møte 15.november, 2018: 

Saksnr  Innhold  

PS 18/40  Høringssvar om etablering av nasjonalt eldre-

, pasient- og brukerombud  

PS 18/41  Bodø kommunes Trafikksikkerhetsplan 2019 

- 2022 - sluttbehandling og vedtak  

PS 18/42  Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for 

hotell på Rønvikfjellet  

PS 18/43  Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  

PS 18/44  Etablering av kommunal bostøtte  

PS 18/45  Referatsaker  

RS 18/15  Bodø kommunale boligstiftelse – oppfølging 

av avtalen med Bodø kommune – en 

evaluering.  

EV 18/28  Eventuelt  

EV 18/29  Helt med - flere innbyggere med 

utviklingshemming i arbeid  
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EV 18/30  Salting og brøyting av veier  

EV 18/31  Anbudsdokument BPA - høring  

EV 18/32  Møteplan 2019  

 

Tema: 

Budsjett og økonomiplan 

 

Orientering: 

Rådets rolle i plansaker/planprosesser  

Byplansjef Annelise Bolland møtte i rådet og orienterte om rådets rolle i plansaker/planprosesser.  

Planprosess - rådet får plansaker til behandling og kan uttale seg i tre stadier av planprosessen:  

Oppstart  

Rådet har størst påvirkningsmulighet i startfasen – denne fasen er viktig for rådet  

Melding om oppstart skal sendes til politisk sekretariat, ikke bare til lederen  

 

Plan sendes på høring  

Denne fasen er også viktig for rådet  

 

1. Sluttbehandling  

 

Byplankontoret prøver nye måter for medvirkning, f.eks. workshops (bl.a. om park i kvartal 99 og 

rådhusparken/Solparken) og møter der rådene kan delta.  

 

Byplankontoret mener det er viktig at rådet uttaler seg fordi rådet besitter en viktig kompetanse.  

 

Rådet oppfordres til å komme med innspill til både offentlige og private utbyggere om forhold som 

gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser.  

 

I kommunedelplanen for helse, omsorgs- og sosialtjenestene er det foreslått å utvikle en 

tverrsektoriell temaplan for universell utforming i Bodø.  

 

Byplankontoret kan møte i rådet og orientere om planer dersom rådet ønsker det.  

 

Spørsmål fra rådet:  

1. Høyde på port til parkeringskjeller i Ramsalt? Er det mulig for HC-biler å kjøre inn?  

2. Antall HC-plasser/skilting HC-plasser? Det er viktig at rådet uttaler seg i de konkrete sakene.  

3. HC-plasser utenfor Nordlandshallen og skilt med informasjon om fritak for parkeringsavgift for 

personer med HC-kort?  

 

Bolland undersøker dette nærmere og gir tilbakemelding til rådet.  

 

Orientering:  

Brøyting av veier v/Hallgeir Karlsen og Espen Pettersen  

 

Arbeidet med ny hjemmeside for Bodø kommune – fokus på ønsker og behov fra rådet,  

v/Tor-Einar Schøning, prosjektleder  

Det skal arrangeres en workshop om ny innbygger- og kommunikasjonsstrategi for Bodø kommune 

i slutten av oktober, og det er ønskelig at to medlemmer fra hvert råd deltar. Invitasjon blir sendt på 

e-post.  
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Med hilsen 

 

 

 Gunn Strand Hutchinson  

 Leder Råd for funksjonshemmede  

 

 

 

 

Med hilsen 

 


