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Mandat råd for rus og psykisk helse 
 
Råd for psykisk helse og rus ble opprettet av Bodø bystyre den 02.11.2006 (sak PS 06/140) for å 
sikre brukermedvirkning på organisasjonsmessig nivå i Bodø kommune. Rådet har følgende 
mandat: 
 

1. Råd for rus og psykisk helse skal være et rådgivende, konsultativt og koordinerende 
organ for Bodø kommune. 

2. Rådet skal sikre brukermedvirkning på organisasjonsmessig nivå. 
3. Rådet skal behandle saker av prinsipiell og generell ruspolitisk karakter. 
4. Rådet kan selv ta opp saker som angår ruspolitikken i Bodø kommune, drøfte nye 

politiske føringer og strategiske valg. 
5. Rådet skal ha rett til å uttale seg i plansaker som berører brukergruppen, og drøfte 

tiltak overfor brukergruppen. 
 
Rådet benyttet seg av taletid i bystyret 09.12.2020 i forbindelse med bystyrets sak sak PS 0164/20 
– Årsbudsjett 2020 – økonomiplan 2021-2024. 
 
Leders forord:  
 
Råd for rus og psykisk helse har dette året gått gjennom, og gitt uttalelser, på en del politiske saker 

 Rådet gikk gjennom meldingen om oppstart av Boligplan 2022- 2025 og støttet 
rådmannens forslag til innstilling. 

 I høringssvar om ny boligsosial lov hadde rådet følgende uttalelse til rådmannens forslag til 
høringsuttalelse: «Rådet for rus og psykisk helse støtter lovutvalgets lovforslag i sin helhet, 
og stiller seg bak lovutvalgets formulering av formålsparagraf om å bidra til at 
vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en bolig som har 
tilfredsstillende størrelse og standard, og som ligger i et nærmiljø som er bra for den eller 
de som skal bo der» 

 I gjennomgang av Kommuneplanenes samfunnsdel 2021-2023 ga rådet sin støtte til 
rådmannens innstilling. 

 Rådet har engasjert seg for at det rusfrie tilbudet Ovenpå skal få midler til fortsatt og drive 
det viktige ettervern tilbudet de i dag jobber med. Da tilbudet måtte stenge ned på grunn 
av korona, ble mange ensomme og isolert. Nedstengningen kunne fått store konsekvenser 
for en av gjestene. Hun havnet på sykehus med overdose og hadde branntilløp i leiligheten 
sin. Ovenpå er svært viktig for de som ønsker en rusfri plass å gå til, for å unngå ensomhet 
og isolasjon, og dermed tilbakefall til rusen.  

 Saken om midler for å drive Ovenpå ble av rådsmedlemmer lagt fram for bystyret. 
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Møtevirksomhet 
 
Råd for rus og psykisk helse hadde i 2020 seks møter. Det er behandlet til sammen 30 saker, herav 
26 politiske saker og 4 referatsaker. 
 
 
 
Saksliste 20.01.2020  
 
Saksnr. Innhold 

 
PS 20/1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rullering 2020 - 2023 
PS 20/2 Brukerutvalg NAV Bodø - Oppnevning av representanter for perioden 2019-2023 PS 
20/3  Referatsaker 
RS 20/1 Evalueringsrapport - erfaringskonsulent, psykisk helse og rus. RS 20/2  
   Høringssvar ny lov om e-helse (e-helseloven) 
 
 
Saksliste 09.03.2020  
 
Saksnr. Innhold 
 
PS 20/29 Høringsuttalelse - NOU 2019:26 Rusreform fra straff til hjelp PS 20/30 NAV Bodø - 

utmåling av økonomisk sosialhjelp – barnetryg  
 
 
 
Saksliste 25.05.2020 
 
Saksnr. Innhold 

 
PS 20/32 Årsmelding 2019 
PS 20/33 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - delplan alkoholpolitiske retningslinjer, 

bevillingspolitikk 2020-2024 
PS 20/34 Evaluering av kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale 

utleieboliger 
PS 20/35 Etablering av småhus 
PS 20/36 Evaluering av FRI. Driftsavtale med Stiftelsen Kirkens bymisjon 
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PS 20/37 Sluttbehandling-handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum, 2020-2030 PS 
20/38  Tilbakemelding om Bruker- og pårørendeundersøkelse i Miljøtjenesten 
PS 20/39 Abonnement Tilskuddsportalen 
PS 20/40 Alternativ til vold - samarbeidsavtale 
PS 20/41 Tildelingskontoret - kriterier for tildeling av tjenester 
PS 20/42 Koronapandemien - sosiale og velferdsmessige konsekvenser 
 
 
 
Saksliste 24.08.2020 
 
Saksnr. Innhold 

 
PS 20/43 Høringssvar - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale 

boligstiftelser 
PS 20/45 Høringsuttalelse NOU:2020:1 Tjenester til personer med 

autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom 
 
 
Saksliste 12.10.2020 
 
Saksnr. Innhold 

 
PS 20/47 Oppstart av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 - Høring og offentlig ettersyn av 

planprogram 
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Saksliste 23.11.2020 
 
Saksnr. Innhold 

 
PS 20/49 Nye retningslinjer for startlån og personrettede boligtilskudd i Bodø kommune 
PS 20/50 Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 
PS 20/51 Etablering av Brukerråd i Miljøtjenesten og Pårørendesamarbeid. 
PS 20/52 Endring i Husbankens bostøtte - mulighet for utvidelse av kommunal bostøtte  
PS 20/53 Implementering av Housing First i Bodø kommune 
PS 20/54 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF  
PS 20/55 Kjøp av aksjer for medeierskap i Helseinnovasjonssenteret AS 
RS  Avvikling av Frelsesarmeens Kontaktsenter  
RS  Kommuneprogrammet Husbanken 2016-2020 
 
 

 
 
 

Med hilsen 
 
 

Saksbehandler: Ivan Hnningsen 

 Kirsten Dyping  
 Leder  


