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Råd for funksjonshemmede årsmelding 2016 

Bodø kommunale råd for funksjonshemmede har i 2016 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)  

Svein Møllersen (SP)  

Anne Nordkil (Krf)  

   

 

Bjørn Roald Olsen HLF søkte fritak fra råd for funksjonshemmede høsten 2016, han ble innvilget 

fritak av bystyret 8.9.2016, Hans Petter Saxi ble valgt inn som nytt medlem og Reidar Sletteng ble 

valgt som ny vara, begge fra HLF. 

 

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. 

Dato:  ........................................................ 04.01.2017 

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

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

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

Løpenr.:   .................................................... 1159/2017 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2015/6743 

Arkivkode:   ............................................................ 033 
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Det er viktig at Bodø samfunnet er tilgjengelig både fysisk og sosialt. Målsettingene er at ingen skal 

utestenges pga. funksjonsnedsettelse. 

 

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 2016 

 

Råd for funksjonshemmede hadde i 2016 sju møter, og behandlet til sammen 46 saker, herav 24 

politiske saker, 14 referatsaker og 22 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 åpen halvtime før bystyremøte begynner. I 2016 

var det representant for rådet tre ganger på talestolen. 

 

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. 

 

På slutten av 2016 fikk rådet 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 2016: 

 

Møte 21.januar, 2016: 

Saksnr. Innhold 

PS 16/1 Valg av leder - Forslag på leder Råd for funksjonshemmede for perioden 2015 - 

2019 

PS 16/2 Årsmelding 2015 

PS 16/3 Valg av representant til brukerutvalget - NAV Bodø 
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PS 16/4 Referatsaker 

RS 16/1 Status aktivitetsbasert finansiering 

EV 16/1 Eventuelt 

 Vedtekter for kommunalt råd 

 Politisk og administrativ organisering i Bodø kommune 

 Arbeidsplan for 2016 

 Møteplan 2016 

 

Tema: 

 Fremkommelighet i forbindelse med graving i gater v/virksomhetsleder Hallgeir Karlsen, 

Byteknikk – Forvaltning. 

 

Møte 23.februar, 2016: 

PS 16/5 NAV Bodø - oppfølging av budsjettvedtak "Badeland" 

PS 16/6 NAV Bodø - boutgiftsgrenser 

PS 16/7 Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt 

ettervern rus og psykiatri. 

PS 16/8 Referatsaker 

RS 16/2 Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede på Vollsletta 

RS 16/3 Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen 

RS 16/4 Sluttrapport prosjekt "boligsosial utviklingsarena i Bodø" - prosjektperiode 

01.12.2012 - 31.12.2015 

RS 16/5 Innlemming av Aktiv Hverdag i Frisklivsentralen 

Eventuelt: 

 Rådet ber om at det lages sak til neste møte om vedtekter 

 Arbeidsplan 2016 

 Møteplan 2016 

 Henvendelse i forbindelse med jubileet Bodø 2016 om at det tas hensyn til universell 

utforming ved arrangementer. 

 Teleslynger eller taleforsterkere bør være mulig å bruke i alle rådets møter 

 HC Plasser utenfor Herredshuset, etterlysning 

 Innspill fra rådet i forbindelse med orientering om Rådhusprosjektet 

Tema: 

 Rådhusprosjektet v/ Ottar Olaussen 

 Politisk og administrativ organisering i Bodø kommune v/ Svein Inge Johansen 

 

Møte 6 april, 2016: 

PS 16/10 Endring av vedtekter for råd for funksjonshemmede 

PS 16/11 Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 - status 

PS 16/12 Kommunale legekontor - privatisering 

PS 16/13 Referatsaker 

RS 16/6 Mandat til styringsgruppen for folkehelse 

EV 16/2 Eventuelt  

 Henvendelse til komite for plan, næring og miljø angående fremkommelighet i gatene ved 

graving. 

 Henvendelse til parkeringsetaten angående parkering ved Stormen i helger og på kvelder. 
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Tema: 

 Orientering om universell utforming ved Carina Dreyer Salater Næring og utvikling og 

Marcus Zweininger – Arealplanlegger Byteknikk. 

 

Møte 25.mai, 2016 
PS 16/14 Ad sak - NAV Bodø - oppfølging av budsjettvedtak - Nordlandsbadet 

PS 16/15 Referatsaker 

RS 16/7 Fylkesmannen i Nordland - tilskudd 

RS 16/8 Kirkens Bymisjon - matsentral mv 

EV 16/3 Eventuelt 

 Oppnevning representant til kommunenettverk for universell utforming 

 Henvendelse til kommunaldirektør teknisk avdeling angående tilgjengelighet Anna 

Benoniparken, Orrestadparken, fortauskant Rensåsgata/Fritjof Andersens vei og tilstand i 

Hålogalandsgata. 

 Henvendelse til Fram kino etter slutt på akseptering ledsagerbevis 

 Henvendelse til senterleder Koch om Koch garasje og mangel på HC plasser og døråpner 

som ikke virker. 

Tema: 

 Barnehager. Elin Elstad Karlsen og Grete Willumsen orienterte. 

 

 

Møte 25.august, 2016 

PS 16/16 Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - recovery orientert praksis 

PS 16/17 Overdoseteam i Bodø kommune 

PS 16/18 Referatsaker 

RS 16/9 Tilrettelegging av TV og internett infrastruktur - del av det velferdsteknologiske 

tjenestetilbudet 

RS 16/10 Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og 

oppgavefordeling mv. 

EV 16/4 Eventuelt 

 Valg av ny representant til NAV brukergruppe.  

 Representant til samarbeidsgruppe for universell utforming.  

 Representant til gruppe som skal gi innspill til utenomhusplan for Nye Tverlandet skole  

 Høring - forslag til ny planstrategi 2016 - 2019 for Bodø kommune  

 Konferanse for kommunalt råd for funksjonshemmede  

 Informasjon fra BUFDIR  

 Svar på henvendelse om tilgjengelighet Anna Benoni parken 

Tema: 

 Skoler, v/undervisningssjef Tore Tverrbakk 

 

Møte 5.oktober, 2016 

PS 16/19 Etablering av matsentral mv i Bodø kommune 

PS 16/20 Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter 

PS 16/21 Bolig- og jobbgaranti for tjenestemottakere som har fullført rusbehandling 

EV 16/5 Eventuelt 

 Områdereguleringsplan Kvalvika  
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 Busstopp ved sykehuset  

 Henvendelse med etterlysning svar om HC plasser i Kock garasjen  

 Henvendelse om lekeplass på torvet som ikke er tilgjengelig for barn med 

funksjonsnedsettelse 

 Henvendelse om bommer og HC toalett i Bodømarka/friluftsområder og tilgjengelighet for 

rullestolbrukere 

 Tipsknapp på hjemmeside  

 Sentrumsplanen, Bodø kommunale råd for funksjonshemmede ber om at byplankontoret i 

forbindelse med arbeid med sentrumsplanen setter ned en arbeidsgruppe som gjennomgår HC 

plasser i sentrum og kommer med forslag til forbedringer 

 Svar fra OK avdelingen fra tidligere temamøter  

Tema: 

 HCplasser i ulike deler av kommunen. 

  

Møte 17.november, 2016: 

PS 16/22 Sluttbehandling - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden 

PS 16/23 Referatsaker 

RS 16/11 Melding om oppstart av arbeid med Helse-, omsorgs- og sosialplan 2017-2020, 

RS 16/12 Prosjekt" Sammen om den gode dagen"- Livsgledesykehjem- status 

RS 16/13 Tjenestebeskrivelse for avlastning for barn og unge funksjonshemmede 

EV 16/6 Eventuelt 

 Busstrase Nordlandssykehuset 

 Rådmannens forslag til budsjett 2017 

 Forslag fra rådet om at det gjennomføres en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten, 

miljøtjenesten, sykehjem, barne- og avlastningsboliger blant brukere og deres 

pårørende/nærpersoner. 

 Forslag fra rådet om at ikke kommersielle private aktører som for eksempel ULOBA 

aksepteres som arbeidsgivere i BPA 

Tema: 

 Dagliglivstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne ved virksomhetsleder for 

Miljøtjenesten Randi Huus. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Gunn Strand Hutchinson  

 Leder Råd for funksjonshemmede  

 

 

 

 

 

 


