Arbeidsplan 2016 Bodø kommunale råd for funksjonshemmede
Rådet vil fortløpende behandle saker som er til politisk behandling i Bodø
kommune og avgi uttalelser i disse sakene. I tillegg vil vi ha spesielt blikk på
politikk og praksiser av spesiell viktighet for innbyggere med
funksjonsnedsettelse i ulik alder.
På hvert møte vil vi ha fokus på et område hvor vi inviterer ansvarlig i
kommunen til å orientere om situasjonen, hva er bra, er det mangler og hva
tenker de eventuelt kan gjøres for å styrke det aktuelle område. Vi vil også
oppfordre berørte som har innspill om å ta kontakt med rådet før møtet.
Rådet vil så drøfte situasjonen på det enkelte område og eventuelt komme
med innspill til politiske beslutningsorganer. Disse innspillene vil kunne være
synliggjøring av gap mellom mål og realiteter og eventuelt forslag til hvordan
disse gapene kan lukkes.
Rådet tar sikte på følgende plan for 2016 selv om det vil kunne komme
forskyvninger:
Januarmøte: Fremkommelighet ved gravearbeid og ansvar for utforming mens
arbeid pågår.
Februarmøte: Politisk og administrativ organisering i kommunen vil være tema
samt at vedtektene og arbeidsplan for 2016 vil bli tatt opp.
Aprilmøte: Universell utforming; hvordan er situasjonen, hvordan arbeides det
for å nå målsettingen om et universelt utformet samfunn innen 2025.:
Maimøte: Situasjonen for barn i barnehager; universell utforming bygninger,
spesialpedagogisk tilrettelegging opplæring og tilgang til veiledningstjenester.
Augustmøte: Situasjonen for barn i barne- og ungdomsskoler; universell
utforming bygninger, spesialpedagogisk tilrettelegging opplæring og tilgang til
veiledningstjenester. Situasjonen når det gjelder inkluderende opplæring.
Oktobermøte: Parkeringsplasser; er det nok plasser og hvordan er plassering.
Universell utforming sentrum; innspill ny sentrumsplan
Novembermøte: Dagliglivstjenester; hva er bra, er det mangler, hvordan kan
det eventuelt bedres.

På hvert møte settes av tid til muntlig orientering fra det enkelte medlem,
overskrift over orienteringen sendes sekretær før møte
Gunn Strand Hutchinson

