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Kommunalt råd for funksjonshemmede - årsmelding 2017 
 
 
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede har i 2017 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)  
   
 
 
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:   ..........................................................16.03.2018 
Saksbehandler:   ..........................Svein Inge Johansen               
Telefon direkte:   .........................................75 55 50 17 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .....................................................21416/2018 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2017/8477 
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 2017 
 
Råd for funksjonshemmede hadde i 2017 sju møter, og behandlet til sammen 70 saker, herav 31 
politiske saker, 9 referatsaker og 30 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 2017 
var det representant for rådet fire 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. 
 
Rådet har i 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 2017: 
 
Møte 19.januar, 2017: 
Saksnr.  Innhold 
PS 17/1 Årsmelding kommunalt råd for funksjonshemmede - 2016 

PS 17/2 Sluttbehandling - planid 2016004 Detaljregulering Nordviksentret As 

PS 17/3 Smittevernplan 2017- 2020 

PS 17/4 Dag- og aktivitetssenter - gjennomgang 

PS 17/5 Oppnevning av representant fra rådene til arbeidsgruppe i demokratiprosjektet 
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PS 17/6 Referatsaker 

RS 17/1 Melding om oppstart boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 

EV 17/1 Eventuelt 

EV 17/2 Arbeidsplan 2017 

EV 17/3 Prosjekt Nye Sjøgata - invitasjon til workshop 16. februar 

EV 17/4 Universell utforming i nybygde leiligheter 

EV 17/5 RFF ønsker at KOHO inviterer ULOBA til å orientere om sine tjenester og at RFF 
inviteres til møte 

EV 17/6 Arbeidsgruppe i forbindelse med nytt rådhus 

EV 17/7 Kartlegging av offentlige bygg og plasser med tanke på universell utforming. 
 
 Orientering: Marcus Zweiniger, plan og utbygging, informerte om at arbeid med lekeplass på 
torget vil bli igangsatt våren 2017. Zweiniger vil forsøke å delta på aller rådets møter. 
 
 
Møte 02.februar, 2017: 
Saksnr.  Innhold 
PS 17/7 Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan 2017-2026 

PS 17/8 Smittevernplan 2017-2020 

PS 17/9 NAV Bodø - evaluering av gratis årskort i Nordlandsbadet 

PS 17/10 Sluttbehandling av detaljregulering for Tollbugata 9-13 og Hundholmen plass 

PS 17/11 Vedtak utlegging av kommunedelplan for grønnstruktur 

PS 17/12 Sluttbehandling av områderegulering for Nedre Hunstad 

PS 17/13 Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Hunstad Sør del 2 

PS 17/14 Sluttbehandling Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030 

EV 17/8 Eventuelt 

EV 17/9 Offentlig ettersyn og høring av forslag til områderegulering for Bankgata og 
Aspåsen skoleområde, Bodø sentrum 

EV 17/10 Oppnevning av representanter i referansegruppe for revisjon boligpolitisk 
handlingsplan 

EV 17/11 Invitasjon til generasjonskonferanse 

EV 17/12 Familievikar i Bodø kommune 

EV 17/13 Samlokalisering av tjenester knyttet til Barne- og familieenheten 
Tema: 
 
Habiliteringstjenester for barn. Informasjon fra fagadministrasjonen ved Grete Willumsen, enhetsleder 
Barne- og familieenheten. 
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Stian Molvik fra NLSH (Nordlandssykehuset) orienterte om ressursgruppe for brukermedvirkning i 
psykisk helsevern og rustjenester. 
 
Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Nærings- og utviklingsavdelingen orienterte om 
oppnevning av referansegruppe for revisjon boligpolitisk handlingsplan. 
 
Marcus Zweiniger orienterte om arbeid med universell utforming. 
 
Møte 04. mai, 2017: 
Saksnr.  Innhold 
PS 17/15 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for kvartal 

99, Bodø sentrum 

PS 17/16 Referatsaker 

RS 17/2 Oppvekstplan 2018-2030 - oppstart av planarbeid og planprogram til høring 

EV 17/14 Eventuelt 

EV 17/15 Sykkelveinett Sentrum Rønvik 

EV 17/16 Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune 

EV 17/17 Høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport "En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling" 

EV 17/18 Skilt om båndtvang 

  
Tema: 
Habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne. Marit Larsen, leder tildelingskontoret og 
Sverre Rasch, virksomhetsleder rehabiliteringstjenesten, orienterte.  
 
Mona Karlsen deltok på møtet og vil delta på seinere møter i rådet. 

 
Møte 01.juni, 2017 
 
Saksnr.  Innhold 
PS 17/17 Alternativ til vold  - etablering av kontor i Bodø 

PS 17/18 Vågønes gård 

PS 17/19 Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune 

PS 17/20 Bodø kommune - tiltak for svømmeopplæring mv 

PS 17/21 Sluttbehandling - Sykkelveinett for Sentrum og Rønvik 

PS 17/22 Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen 
skoleområder, Bodø sentrum 

PS 17/23 Referatsaker 

RS 17/3 Sluttbehandling detaljreguleringsplan Burøyveien 12 

EV 17/20 Eventuelt 

EV 17/21 HC-parkering ved Nordlandssykehuset 
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EV 17/22 Innstranden idrettslag bane for pigging og rulleski 

EV 17/23 Parkering Tollbugata 10 Nordland medisinske senter 
 
Tema: 
 Kulturtilbud – Fritid, kulturskolen og tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelse. Ingen fra 
fagadministrasjonen kunne delta da alle var på reise, men hadde besvart spørsmålene som var stilt i 
forkant skriftlig. 
 
 
Møte 24.august, 2017 
 
Saksnr.  Innhold 
PS 17/24 Melding om oppstart og høring av planprogram for Områderegulering for 

Utviklingsområde Vest/Breivika 

PS 17/25 Helseberedskapsplan 2017 – 2020 

PS 17/26 Referatsaker 

RS 17/4 Samarbeidsavtale mellom Bodø Kommune og arbeidsleder i BPA 

RS 17/5 Tjenestebeskrivelse for aktivitetstilbud i Miljøtjenesten 

RS 17/6 Rapport fra tilsyn med tjenester til eldre i sykehjem -  Bodø kommune 

EV 17/24 Eventuelt 

EV 17/25 Invitasjon til seminar om universell utforming fra Nordland fylke 

EV 17/26 Høring om offentlig ettersyn - forslag til områderegulering Storgatakvartalene 
9,10,18 og 19. 

EV 17/27 Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Firkanten, 
Gamle riksvei 

EV 17/28 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

EV 17/29 Demokratiprosjektet - drøfting av problemstillinger 

EV 17/30 Muntlig informasjon fra leder 
Tema: 
 Helse- omsorgs- og sosialplan. Mona Karlsen orienterte og rådet ga innspill til planen. 
 
Orientering om arbeidet med universell utforming. 
 
Møte 6. oktober, 2016 
 
Saksnr. Innhold 
PS 17/27 Kirkens Bymisjon  - søknad om driftstilskudd til Matstasjonen 

PS 17/28 Bodø kommune - økt andel økologisk mat 

PS 17/29 Forsøk med "leie før eie" modell i Bodø kommune 

PS 17/30 Forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 til offentlig ettersyn og høring. 
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PS 17/31 Referatsaker 

RS 17/7 Kirkens Bymisjon - omgjøring av målgruppe på Brua 

RS 17/8 Økonomiske konsekvenser ved innføring av heltidskultur i Bodø kommune 

EV 17/31 Eventuelt 

EV 17/32 Invitasjon til referansegruppe for Bodø kommunes Helse- omsorgs og sosialplan 
2018-2027 

EV 17/33 Kommuneplan for oppvekst i Bodø kommune. Oppstart av planarbeid og 
planprogram til høring 

EV 17/34 Høring – Plan for legetjenesten 2018 – 2021 

  
Tema:  
 Arbeid; situasjonen og utfordringer for personer med funksjonsnedsettelse. Marit larsen, leder av 
tildelingskontoret, og Ivar Karlsen, leder av Nav Nordland, orienterte om arbsmuligheter i forhold 
til personer med funksjonsnedsettelser. 
 
Arne Myrland orienterte om arbeid med plan for legehelsetjenesten 2018-20121. 
 
 
Møte 16.november, 2017: 
 
Saksnr. Innhold 
PS 17/32 Beredskapsplan for Kriseteamet 2017-2021 

PS 17/33 Boligplan 2018-2021 

PS 17/34 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

PS 17/35 Plan for legetjenesten 2018-2021 

PS 17/36 Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 

PS 17/37 Referatsaker 

RS 17/9 Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum 

EV 17/35 Eventuelt 

EV 17/36 Høring - mindre reguleringsendring for Hovdejordet felt B3 - Vebjørn Tandbergs 
vai 14 

EV 17/37 Tilgjengelighetspris Nordland fylkeskommune 
 
Tema: 
Budsjett og økonomiplan. Eirik Eide Haugmo leder økonomikontoret, og Ivan Ole Fossbakk, 
rådgiver økonomikontoret, orienterte. 
 
 

 
 
 



 Kommunalt råd for funksjonshemmede årsmelding 2017 7 av 7 

 

 
Med hilsen 

 
 

 Gunn Strand Hutchinson  
 Leder Råd for funksjonshemmede  

 
 
 

   
   

 
 
  

 


