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27.05.21 Råd for personer med funksjonsnedsettelse



Bakgrunn



Bystyrets budsjett:

Krevende kamp om arbeidskraft til helsepersonell

- Kritisk behov for å rekruttere nye, stabilisere ansattegruppen og øke kompetanse

- Bodø kommune ønsker om å tilby gode fagmiljø og gode arbeidsvilkår



Bystyrets budsjett:

«Avdelingene må samle våre tjenester i mer 

driftseffektive bygg og soner»



Bystyrets budsjett side 48:



Bystyrets budsjett side 49:

Bokollektiv

- I dag har man flere bofelleskap hvor det ytes tjenester 1:1

- Bokollektiv er et nytt tilskudd på Miljøtjenestens «meny» av botilbud.

- I bokollektiv skal tilbudet i større grad gis i samspill med andre tjenestemottakere

- Tilrettelegge for bedre sosialt fellskap

- Gi en årlig besparelse på 12 mill

- Miljøtjenesten har vurdert det som sannsynlig at flere av brukerne vil profittere på et slikt tilbud

Aktivitet- og avlastningssenter

- Aktivitetstilbudet (dagsenter) skal bidra til en meningsfull hverdag

- Miljøtjenesten ser et behov for å samlokalisere aktivitetssenter og avlastning.

- Avlastning i Tiurveien og Stadion er små og sårbare enheter. Lokalene er tidvis lite hensiktsmessige.

- Miljøtjenesten ønsker en mer fleksibel tjeneste og større fagmiljø

- Samlokalisering vil gi en årlig besparelse på 3,5 mill



Dagens situasjon



Aktivitetssenteret -

“Miljøfabrikken”

• Ferdig rundt 1. mai dette år

• Erstatter Symra og Notveien

• Ligger i Vollveien 30

• Økt kapasitet sammenlignet med tidligere 
sentre

• Har status som «midlertidig»

• Gode tilbakemeldinger så langt





Avlastning

• Består i dag av to enheter

• 5 plasser i Tiurveien

• 4 plasser i Midtbaneveien

• Samme gruppe ansatte som i Miljøfabrikken

• Tidvis lite hensiktsmessige lokaler

• Tilbud til barn og unges foreldre



Bokollektiv

• Nytt konsept innenfor Miljøtjenesten

• Lignende konseptet brukes innenfor 
eldreomsorgen i Bodø kommune

• Tenkt at brukergruppen skal være eldre 
innenfor Miljøtjenesten

• Nytt bokollektiv må ses i sammenheng med 
Kongens gate 14 (bilde)



Pågående arbeider



Ca 1050 m2 + utomhus



Ca 1100 m2 + utomhus



Lokasjon





Miljøtjenesten ønsker begge 
virksomhetene til Vollen

Husbanken mener de ikke burde 
ligge i samme bygg

Regulert til denne type formål i 2014. 
«Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse» var positiv den 
gang. 



Brukermedvirkning



- Sentralt bruker- og pårørenderåd er forsinket oppstart grunnet Covid.

- Har allerede vært en prosess i forbindelse med Miljøfabrikken

- Møte med pårørende til avlastning 8. juni

- Kommet innspill på å invitere interesseorganisasjoner rundt bokollektiv


