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Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse - 
årsmelding 2019 
 
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede har fram til valget i 2019 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  
Reidar Sletteng   FFO, HLF  
Cecilie Bjerck Pettersen  FFO, Norges blindeforbund 
 
Pers. varamedlemmer (politikere) 
Arild Nohr (AP)  
Svein Møllersen (SP)  
Anne Nordkil (Krf)  
 
Medlemmer etter valget 2019: 
Fra brukerorganisasjoner:  
   
Gunn S. Hutchinson SAFO 
Bjørn Jacobsen HLF Bodø og omegn 
Wanja Wenberg LHL Bodø 

Dato:   ..........................................................19.03.2020 
Saksbehandler:   ..........................Svein Inge Johansen               
Telefon direkte:   .........................................75 55 50 17 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .....................................................24695/2020 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2019/6949 
Arkivkode:   ..............................................................033 
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Merethe Aspenes FFO 
   
Politiske medlemmer:  
Dag Bastholm (MDG)  
Anna Cecilie Jentoft (SP)  
Jørgen Thommesen Fjørtoft (H)  
   
Leder: Gunn S. Hutchinson  
Nestleder: Dag Bastholm (MDG)  
   
Varamedlemmer i rekkefølge:  Brukerorganisasjoner 
Knut Storvik    SAFO 
 
Varamedlemmer i rekkefølge (politikere): 
Arild Nohr     (AP)  
Michelle Strømmen-Bakhtiar  (KrF) 
Tommy Wisth     (FRP)  
 
Mandat råd for funksjonshemmede 
 
Bodø bystyre vedtok i 05.09.2029 nye vedtekter for rådet, navnet på rådet ble da også endret til - 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Her tas med § 2 formålsparagrafen i de nye vedtektene: 
 
 
 § 2. Formål  
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for Bodø kommune i alle 
saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, og skal sikre medvirkning fra personer med 
funksjonsnedsettelse.  
Rådet skal jobbe etter et mål om full deltakelse og likestilling for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs 
standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ligge til grunn for 
rådets arbeid. 
 
 
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 og 
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. 
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Arbeidsform og oppnevning av medlemmer 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges av Bodø bystyre i medhold av 
kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger kommunevalgperioden. 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fire medlemmer skal være foreslått av organisasjoner som 
representerer personer med funksjonsnedsettelse, og tre medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Det skal velges 
varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for medlemmene fra 
bystyret. 
Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal valgnemnd, som innstiller til bystyret. 
 
Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder. Leder skal fortrinnsvis velges blant 
medlemmene fra organisasjonene. 
 
Møter og behandlede saker i 2019 
 
Råd for funksjonshemmede hadde i 2019 syv møter, og behandlet til sammen 57 saker, herav 30 
politiske saker, 12 referatsaker og 15 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 2019 var 
leder av rådet 3 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. 
 
Temamøte i april var om FN konvensjonen og personer med funksjonsnedsettelse sine rettigheter. 
Fokus ble satt på hvordan ståa er i Bodø kommune. Hva er i tråd med konvensjonen og hvor har vi 
en vei å gå. Seminaret var åpent og lagt til Stormen, Ulike etater hadde på forhånd blitt bedt om å 
vurdere ståa sett i forhold til FN konvensjonen. Representant fra LDO (Likestillings- og 
Diskrimineringsombudet) var invitert til å innlede om konvensjonen og betydningen den har for 
kommunene. Informasjon fra seminaret ligger på rådets hjemmeside. 
 
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 2019: 
 
Møte 17. januar 2029 
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Saksnr. Innhold 
PS 19/1 Trygg hjemme 

PS 19/2 Park i kvartal 99 - vedtak om utforming 

RS 19/1 Hovdejordet sykehjem - nye sykehjemsplasser 

EV 19/2 Deltakere til referansegruppe Kyststi 

EV 19/3 Varsel om planoppstart - detaljreguleringsplan for Bunesåsen med forhandling om 
utbyggingsavtale. 

EV 19/4 Tematimer 2019 
 
Tematime: 
Tematime om nyskola i Mørkvedbukta, Alstad Barneskole og Østbyen skole 
Hedvig Holm fra Oppvekst- og kulturavdelingen orienterte om arbeidet. 
Til stede var også Knut Joakimsen og Dag Simonsen fra Utbygging- og eiendomsavdelingen. 
I forbindelse med orienteringen ble det avtalt at når de to alternativene for rehabilitering av Alstad 
barneskole og Østbyen foreligger skal rådet få uttale seg i saken. Det ble og avtalt at leder skulle 
skaffe fire ressurspersoner fra HLF, Blindeforbundet, NFU og en organisasjon for 
bevegelseshemmede til ei dialoggruppe for de som plan eller ny skole og barnehage i 
Mørkvedbukta. 
 
Orienteringer: 
Lederen orienterte om arbeidet med temadagen 23. april og om prosjektet Helt med. 
Marcus Zweiniger orienterte om nytt KS nettverk om universell utforming, der er Bodø kommune 
invitert til å delta, Marcus vil delta i nettverket. 
 
Møte 7. mars 2019 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/4 Sluttbehandling av detaljregulering for ny videregående skole i Rønvik 

PS 19/5 Helse og omsorgsavdelingen- Frivillig innsats mv 

PS 19/6 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom 

PS 19/7 Smart Helse 2030 

PS 19/8 Etablering av lavterskel behandlingstilbud - "Rask psykisk helsehjelp" 

PS 19/9 Sluttbehandling - Endring av detaljreguleringsplan for den gamle svømmehallen 

PS 19/10 Miljøtjenesten - aktivitet for alle på Vågønes gård 

PS 19/11 Årsmelding kommunalt råd for funksjonshemmede - 2018 

RS 19/2 Alternativ til vold - årsrapport 2018 

EV 19/3 HC - Parkering i sentrum 

EV 19/4 Automatisk døråpner biblioteket 
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EV 19/5 Basis kafe til Hunstad 

EV 19/6 Orientering om "Helt med" 
 
Trematime: 
HC parkeringsplasser i sentrum 
 
Orienteringer:  
 Vågønes gård og miljøhuset, ved Jørn Løkken.  
 Rask psykisk helsehjelp, ved Sveinung Haugen.  
 Miljøtjenesten, etter avisoppslag i AN 5. mars, av Mona Karlsen  
 
 
Møte 23. april 
 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/27 Tilskudd til ledsager ved feriereiser - retningslinjer 

PS 19/28 Helse- og omsorgsavdelingen - kvalitetsarbeidet 

PS 19/29 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Fjellveien, Rønvik Bydel, Plan ID 
2018003 

PS 19/30 Sluttbehandling av detaljregulering for Kvartal 3, Storgata 39-45 

PS 19/31 Sluttbehandling av reguleringsplan for en del av Mølnbakken, Tverlandet sentrum 

PS 19/32 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet 

RS 19/7 Avvik 2018 - Helse- og omsorgsavdelingen 

RS 19/8 Høringssvar - prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste - NOU 2018:16 - 
Det viktigste først 

 
Tematime: 
Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Stormen bibliotek) 
 
Møte 23 mai 2019 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/34 Trygghet- og mestringsteknologi - egenbetaling 

PS 19/35 Tilsyn ved salg av tobakksvarer 

PS 19/36 Sluttbehandling - Detaljregulering for Torvgata, strekningen Rensåsgata-Professor 
Schyttes gate, Plan ID 2018003 

PS 19/37 Sluttbehandling av detaljregulering for Innerdammen, Støver 

PS 19/38 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, Skjerstad 

RS 19/9 Avtale om etablering av klinisk samarbeidsgruppe (KSG) 

RS 19/10 Husleie i kommunale utleieboliger 
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EV 19/11 Nivåsprang fortau og busshodeplaser 

EV 19/12 Tilgjengelighet til Bodø museum 
 
 
 Tematime 
Voksenopplæring.  
 
Orientering:  
Overganger mellom gate og fortau ved Marcus Zweiniger teknisk avdeling. 
 
 
Møte 22. august 2019 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/40 Revidering av vedtekter for kommunale råd 

PS 19/41 "Leve hele livet" - deltakelse i dialogmøte fra Bodø kommune 

PS 19/42 Sluttbehandling av detaljregulering for Fylkeshuset 

PS 19/43 Høringsuttalelse - rehabilitering i Nord-Norge 

EV 19/14 Parkering jektefartsmuseet 

EV 19/15 Kunstgressbanen Grønnåsen 

EV 19/16 Gangvei Bodøsjøen bhg. Dreggveien 

EV 19/17 Parkering Saltstraumen fiskeplass 

EV 19/18 Oppnevning av representant til prosjektgruppe for pårørendeplan 
 
Tematime: 
Ivaretakelse av brukerinvolvering og pårørendeinvolvering i forbedringsarbeid og kvalitetssikring 
av tjenestene. Ved Mona Karlsen rådgiver i HO avdelingen, Mariann Alstad og Ann Kristin 
Pettersen i miljøtjenesten, og Elsa Kommedal og Mari Søttar Svendsen fra det nyetablerte kvalitet- 
og utviklingskontoret. 
 
Orienteringer: 
Prosjektet botilbud yngre demente - ved Anne Liv Engbråten fra HO-avdelingen. 
Folkehelsearbeid og Det gode liv i Bodø, ved folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen. 
 
 
Møte 14. oktober 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/45 Plan for samarbeid med pårørende i helse- og omsorgsavdelingen 

RS 19/11 Brukerundersøkelse i Helse- og omsorgsavdelingen 

RS 19/12 Status rekrutteringsarbeid i HO 2019 
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EV 19/20 Informasjon på hjemmesiden om voksenopplæring 
 
Orientering: 
Det ble orientert om pilotprosjektet "Samstrømming" 
Orienteringen ble holdet av: 
Monica Simone Johannessen, prosjektleder Bodø kommune 
Ida Grytvik, prosjektleder Nordlandssykehuset 
Jannicke Lund, sykepleier i oppfølgingstjenesten 
 
 
Møte 14. november 2019 
 
Saksnr. Innhold 
PS 19/9 Høringsuttalelse. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven 

PS 19/47 Evaluering av kommunal bostøtte 2019 

PS 19/48 Voksenopplæring etter opplæringslovens § 4A-2 - vedlikeholdsundervisning 

PS 19/49 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

RS 19/13 Leve hele livet - Bodø kommunes oppfølging av reformen 

RS 19/14 Dyrevelferd - retningslinjer 

RS 19/15 Legedekning ved kommunale institusjoner 

RS 19/16 Kapasitet innen heldøgns omsorg i Helse- og omsorgsektoren 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Gunn Strand Hutchinson  
 Leder  

 
 
  

 


