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Råd for personer med funksjonsnedsettelse - årsmelding 2020 
Rådet har i 2020 bestått av: 
 
Fra brukerorganisasjoner: 
 
Gunn S. Hutchinson  SAFO 
Bjørn Jacobsen   HLF Bodø og omegn 
Wanja Wenberg   LHL Bodø 
Merethe Aspenes   FFO  
 
Politiske medlemmer:  
 
Dag Bastholm    (MDG)  
Anna Cecilie Jentoft   (SP)  
Jørgen Thommesen Fjørtoft  (H)  
 
Varamedlemmer i rekkefølge:  
 
Fra brukerorganisasjoner  
Knut Storvik    SAFO  
 
Politikere:  
Arild Nohr    (AP)  
Michelle Strømmen-Bakhtiar (KrF)  
Tommy Wisth   (FRP) 
 
Leder: Gunn S. Hutchinson (SAFO) 
Nestleder: Dag Bastholm (MDG)  
 
 
Rådets mandat 
Her tas med § 2 formålsparagrafen i 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. 

Dato:   ..........................................................29.01.2021 
Saksbehandler:   ..........................Svein Inge Johansen               
Telefon direkte:   .........................................75 55 50 17 
Deres ref.:   .................................................................... 
Løpenr.:   .......................................................8079/2021 
Saksnr./vår ref.:   ...........................................2019/6949 
Arkivkode:   ..............................................................033 
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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. 
 
Arbeidsform og oppnevning av medlemmer 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges av Bodø bystyre i samsvar med 
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 2020 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde i 2020 6 møter og behandler 58 saker, herav 36 
politiske saker, 1 referatsaker og 21 eventuelt saker. På grunn av kronapandemien ble ett av de 
oppsatte møtene avlyst.  
 
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 2020 var 
leder av rådet fire 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 kommet frem på temamøter har rådet tatt opp saker. 
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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 2020: 
 
Møte 16. januar 2020 
 
 Saksnr.  Innhold  
PS 20/1  Oppnevning av representanter til brukerutvalget - NAV Bodø for perioden 

2019-2023  
PS 20/2  Endelig behandling - forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 5 langs Sjøgata, 

Sentrum  
PS 20/3  Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn-forslag til handlingsplan for parker 

og byrom  
PS 20/4  Mindre endring av reguleringsbestemmelser - Kulturkvartalet, trafikkregulering 

i gågata ved Radisson Blu hotell  
PS 20/5  Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rullering 2020 - 2023  
 
Orienteringer: 
Orientering om Parallelloppdrag - utforming av ny bydel, ved Kristoffer Seivåg, Byutvikling Plan. 
 
 
5. mars  
Saksnr.  Innhold  
PS 20/7  Sluttbehandling - detaljregulering for Lillevollen 1, Rønvik  
PS 20/8  Sluttbehandling av detaljregulering for Ilstad Aktivitetspark  
PS 20/9  Sluttbehandling- prinsipper for kollektivløsning 2020-2023  
PS 20/10  Sluttbehandling av detaljregulering for Fylkeshuset  
PS 20/11  NAV Bodø - utmåling av økonomisk sosialhjelp - barnetrygd  
EV 20/5  Eventuelt  
EV 20/6  Husleienivå i omsorgsboliger  
EV 20/7  Standard rom- og funksjonsprogram i Bodø skolene  
EV 20/8  Miljøtjenesten med brukerundersøkelse, etablering av brukerråd og 

oppfølging av handlingsplan  
EV 20/9  Oppnevning av to representanter for å sitte i plangruppe voksenopplæring  
EV 20/10  Temamøter i rådet 2020  
EV 20/11  Tips til rådet om HC parkering ved skiløyper  
 
Tematime: 
Husleienivået i kommunale boliger ved Rolf Olsen boligkontoret 
 
Orienteringer: 
Grunnskolekontoret standard rom- og funksjonsfordelinger i Bodø skolene ved Hedvig Holm - 
grunnskolekontoret og Knut Reidar Joakimsen UE. 
Miljøtjenesten med brukerundersøkelse, etablering av brukerråd og oppfølging av handlingsplan. 
ved Randi Huus, Suzanne Sevaldsen, Ann Kristin Pettersen og Anne Liv Engbråten. 
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26. mai 
Saksnr.  Innhold  
PS 20/12  Abonnement Tilskuddsportalen  
PS 20/13  Årsmelding - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 2019  
PS 20/14  Tildelingskontoret - kriterier for tildeling av tjenester  
PS 20/15  Evaluering av kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale 

utleieboliger  
PS 20/16  Alternativ til vold - samarbeidsavtale  
PS 20/17  Tilbakemelding om Bruker- og pårørendeundersøkelse i Miljøtjenesten  
PS 20/18  Sluttbehandling av detaljregulering av busstrasé mellom Oddan og Høgåsen, 

Tverlandet  
PS 20/19  Sluttbehandling - Forslag til ny kollektivløsning i Bodø  
PS 20/20  Sluttbehandling-handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum, 2020-2030  
PS 20/21  Sluttbehandling av detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv  
PS 20/22  Sluttbehandling - detaljregulering for Trålveien 35, 

Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen  
PS 20/23  Koronapandemien - sosiale og velferdsmessige konsekvenser  
EV 20/12  Bidrag fra Utviklingsområde Vest  
EV 20/13  Kommunale sakspapirer  
EV 20/14  Økonomi i HO avdelingen  
EV 20/15  Handlingsplan for arbeidstakere i Bodø kommune.  
 
Temamøte: 
Presentasjon om status om økonomi i HO avdelingen, ved kommunaldirektør Arne Myrland. 
Orienteringer: 
Orientering om handlingsplan for ansatte i Bodø kommune, likestilling og diskriminering ved 
Ragnhild Skålbones 
 
20. august 
Saksnr.  Innhold  
PS 20/24  Høringsuttalelse NOU:2020:1 Tjenester til personer med 

autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom  
PS 20/25  Høringssvar - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve 

kommunale boligstiftelser  
 
Temamøte: 
Individbasert miljøtjeneste 
Orienteringer: 
Utvidelse Bodøsjøen skole 
 
8. oktober 
Saksnr.  Innhold  
PS 20/26  Etablering av Brukerråd i Miljøtjenesten og Pårørendesamarbeid.  
PS 20/27  Etablering av privateid bofellesskap på Tverlandet  
PS 20/28  Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 - Høring og offentlig 

ettersyn av planprogram  
PS 20/29  Sluttbehandling - Detaljregulering for Domkirkekvartalet, Sentrum  
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PS 20/30  Sluttbehandling - detaljregulering for Hammarn 6, Bodø radio, Sentrum  
PS 20/31  Sluttbehandling for detaljregulering av B14 Oddan, Tverlandet  
PS 20/32  Sluttbehandling av detaljregulering for Kvartal 25-vestre del, Sentrum  
EV 20/18  Arbeid med tilrettelegging for universell utforming  
EV 20/20  Kvalitetsplan for helse og omsorgsavdelingen  
EV 20/21  Innkommet tips angående ridning på 4H gården  
EV 20/22  Innkommet tips angående Arbeidsmiljøet ved Miljøtjenesten i Bodø kommune  
EV 20/23  Husleiesatser i omsorgsboliger  
EV 20/19  HC parkering i parkeringsanlegg  
 
Temamøte: 
Arbeidet med å bringe kommunale tjenester i tråd med FN konvensjonen om rettigheter til 
personer med funksjonsnedsettelse. 
Orienteringer: 
Orientering om etablering av privateid bofellesskap v/ Lise Rånes 
 
19. november  
Saksnr.  Innhold  
PS 20/33  Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset 

HF  
PS 20/34  Kjøp av aksjer for medeierskap i Helseinnovasjonssenteret AS  
PS 20/35  Endring i Husbankens bostøtte - mulighet for utvidelse av kommunal 

bostøtte  
PS 20/36  Nye retningslinjer for startlån og personrettede boligtilskudd i Bodø 

kommune  
PS 20/37  Sluttbehandling - detaljregulering B14 Oddan, Tverlandet  
PS 20/38  Høringsuttalelse: Frie og hemmelige valg - ny valglov  
RS 20/2  Kommuneprogrammet Husbanken 2016-2020  
  
PS 20/39  Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024  
 
 
Orientering: 
Nicholas D. Williams fra Nordland fylkes råd for personer med funksjonsnedsettelse, orientert om 
deres arbeid med Europeisk kulturhovedstad 2024. 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Gunn Strand Hutchinson  
 Leder  

 
 
  

 


	Råd for personer med funksjonsnedsettelse - årsmelding 2020

