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1. Leders forord 
 
 
Rådet har tatt opp at viktige endringer som har konsekvenser for velferdstjenester må behandles 
først som egne politiske saker og ikke bare som del av økonomiplan/budsjett slik vi har erfart en 
rekke ganger de seinere år. I slike saker må brukermedvirkere delta fra starten av. 
 
Rådet ønsker å legge inn merknader tidlig i prosessen når planer sendes ut på høring. 
 
I 2019 tok rådet initiativ til å få utarbeidet en oversikt over hvordan ståa er i kommunen sett i 
forhold til FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). De 
ulike avdelinger gjorde et stort arbeid for å kartlegge situasjonen og beskrive utfordringer. Rådet 
har i 2021 arbeidet for at bystyret skal få seg forelagt en sak om handlingsplan for å oppfylle CRPD 
i Bodø kommune. Saken skal belyse hvordan handlingsdelen av plandokumentet skal rapporteres 
til bystyret, hvordan eventuelle revisjoner eller rulleringer skal foregå, og hvordan planen skal 
forholde seg til kommunens planstrategi. Dette ble enstemmig vedtatt av bystyret og det gjenstår 
nå å få saken fram. 
 
Når det gjelder boliger til innbyggere med funksjonsnedsettelse har rådet arbeidet for at disse skal 
legges til vanlige bomiljø og at bofellesskap ikke skal ha flere enn 4-5 leiligheter. Slike leiligheter 
som ses som livsløpsleiligheter må være av en viss størrelse. Hybler i bokollektiv er ikke 
akseptable boformer. 
 
Rådet har en tipsknapp som kan brukes av innbyggere for å fremme forslag som vil kunne bedre 
levekår for personer med funksjonsnedsettelse. Tips som kommer inn er utgangspunkt for saker 
som tas videre av rådet. 
 
 
 
2. Rådets sammensetning i 2021 
 
Rådets sammensetning er endret i 2021 som følge av innvilgelse av fritak. Det er i tillegg foretatt 
suppleringsvalg slik at rådet nå har flere varamedlemmer fra brukerorganisasjonene. Ved 
utgangen av 2021 bestod rådet av følgende personer:  
 
Fra brukerorganisasjonene: 
 
Gunn Strand Hutchinson (leder) SAFO 
Bjørn Jacobsen   HLF Bodø og omegn 
Wanja Wenberg   LHL Bodø 
Merete Aspenes   FFO 

Dato:   ........................................................................25.02.2022 
Saksbehandler:   .......................................................Berit Skaug               
Telefon direkte:   .......................................................75 55 50 15 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................17417/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................2019/6949 
Arkivkode:   ............................................................................033 
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Oppnevnt fra bystyret: 
 
Anna Cecilie Jentoft (nestleder) SP 
Paro Nina Lyngmo   MDG 
Randi Olsen    V 
 
 
Varamedlemmer: 
 
Knut Storvik    SAFO 
Kurt Vidar Nilsen   FFO 
Lisbeth Thorud Halvorsen  FFO 
Katrin-Jeanette Hasselberg  FFO  
 
Arild Nohr    AP 
Michelle Strømmen-Bakthiar  KRF 
Tommy Wisth    FRP 
 
 
3. Rådets mandat: 
 
Vedtektenes § 2: 
 
Råd 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. 
 
 
4. Møter i rådet i 2021 
 
 
Rådet hadde i 2021 fem møter. På grunn av situasjonen med koronasmitte ble tre av disse avholdt 
som fjernmøte på Teams.   
 
Saksliste til møtene utarbeides av rådets leder i samarbeid med politisk sekretariat. Politisk 
sekretariat utarbeider møtedokumenter og kaller inn til møtene. I møtene har fortrinnsvis HO-
avdelingen vært møtesekretær. 
 
Møteplanen for rådet er tilpasset bystyrets møtekalender slik at saker som sendes rådet for 
uttalelse kan legges frem for utvalg, formannskap og bystyret. 
 
Rådet har vedtatt en plan for hvilke faglige tema som skal gis særskilt fokus i møtene i løpet av 
året. Temaplanen er tilgjengelig på rådets hjemmesider. Skriftlige tilbakemeldinger fra 
administrasjonen på temaene som er oppe til behandling legges ved protokollen fra møtet. I 2021 
har rådet hatt følgende temaplan: 
 

4. mars : Smart helse  
Virtuell Helse  
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15. april: Hvordan kan kommunen arbeide mer strukturert, målrettet og strategisk for 
at Bodø-samfunnet skal bli bedre tilrettelagt for alle.  

27. mai: Økonomiplan  
19. august: Voksenopplæringen (dette møtet ble avlyst)  
7. oktober: Arbeid og dagaktivitet  
16.november: Budsjett 
 

 
5. Saker som har vært til behandling i 2021: 
 
Møte 14.01.2021: 
 
PS 21/1 Rådet støtter Sluttbehandling av deltalregulering for Kvartal 22, sentrum 
PS 21/2 Melding om oppstart- Boligplan 2022-2025 
EV 21/1 oppnevning av en representant i fylkeskommunens prosjekt med Europeisk 

kulturhovedstad 2024. 
EV 21/2 Referansegruppe til forskningsprosjekt om kommunale og fylkeskommunale råd. 
EV 21/3 Orientering om hvor mange tjenesteytere brukere av miljøtjenesten forholder seg til 
EV 21/4 Temamøter 2021 
EV 21/5 Parkering i Fauske kommune friluftsområder 
EV 21/6 Henvendelse fra NFK om universell utforming av lekeapparater 
 
Orienteringer: 
Antall tjenesteytere pr. tjenestemottakere v/ miljøtjenesten 
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020 v/ folkehelsekoordinator 
 
 
Møte 04.03.2021: 
 
PS 21/3 Kvalitetsplan for helse- og omsorgsavdelingen 2021-2024 
PS 21/4 Høringssvar - ny boligsosial lov 
PS 21/5 Samarbeidsavtale med NLSH vedrørende spesialisering av leger i allmennmedisin 
PS 21/6 Samarbeidsavtale om kjøp av kommuneoverlegetjenester mellom Bodø og Rødøy 

kommune 
PS 21/7 Fastsetting av planprogram for Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
PS 21/8 Plan for friluftslivets ferdselsårer 
PS 21/9 Referatsaker 
RS 21/1 Status utvikling og innovasjon i Helse og omsorgsavdelingen 2020 
EV 21/7 Eventuelt 
EV 21/8 Henvendelse om deltakelse i planlegging Ny By og oppnevning representanter til 

arbeidsgruppe 
EV 21/9 Henvendelse om brukerrepresentant til endringer i rehabiliteringstjenester Bodø 

kommune 
EV 21/10 Tips til rådet - skysskostnader til arbeid og dagsenter 
EV 21/11 Tips til rådet - ridning som del av skoletilbud 
PS 21/10 Behandling av søknad om tilskudd - universell utforming Bymuseet 
EV 21/12 Standard rom og funksjonsprogram Bodø-skolen 
EV 21/13 Smart helse og virtuelt helsearbeid 
EV 21/14 Boligplan 
EV 21/15 Fotgjengerfelt fra Jernbanevei til Dreyfusveien og til Dreyfushammaren 12 
 
Orienteringer: 
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Smart helse 2035 
Virtuell helseavdeling 
Boligplan 
Standard rom- og funksjonsprogram for Bodø-skolen 
 
 
Møte 15.04.2021: 
 
 
PS 21/11 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn 
PS 21/12 Årsmelding for rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2020 
PS 21/13 Avtale om blodtransfusjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF 
PS 21/14 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan for Tollbugata 9-13 og Hundholmen 

plass 
PS 21/15 Sluttbehandling - Endring av plan for Kjellmyra 
PS 21/16 Sluttbehandling - detaljregulering for Nepritsletta, Marvoll 
EV 21/16 Eventuelt 
EV 21/17 Ridning og bruk av bevilget budsjett 
EV 21/18 HC-parkering på utfartssteder 
EV 21/19 Planer for Sjøgata og dialog 
EV 21/20 Orientering om arbeid med betaling for skyss til dagsenter og VTA-bedrift 
EV 21/21 Tips til rådet: Avviksmeldinger og håndtering av disse i HO-avdelingen 
 
Orienteringer: 
 
Arbeid med betaling for skyss til arbeid og VTA-bedrift (se EV 21/20) 
 
 
Møte 27.05.2021: 
 
PS 21/17 Handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering - En del av Bodø kommunes 

arbeidsgiverpolitikk 
PS 21/18 Mulighetsstudie kulturbygg 
PS 21/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Dronningens gate 
PS 21/20 Høring og offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Molobyen 
PS 21/21 Prinsipper for avfallshåndtering i indre bykjerne 
EV 21/22 Eventuelt 
EV 21/23 Fremdrift ridning for barn med funksjonsnedsettelser 
EV 21/24 Busstopp hovedinngang sykehus 
EV 21/25 Svar på innspill på tipsknappen om "Håndtering avviksmeldinger i HO-tjenesten" 
EV 21/26 FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse: Tilstand 

og handlingsplan 
EV 21/27 Mulighetsstudie for byggebehov i Miljøtjenesten 
EV 21/28 Individbaserte miljøtjenester 
 
Orienteringer: 
 
Mulighetsstudie for byggebehov i Miljøtjenesten 
Individbaserte miljøtjenester.  
Håndtering avviksmeldinger i HO-tjenesten 
 
 
 
Møte 07.10.2021: 
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PS 21/6 Helsefellesskap - partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 

Oppstart 23 september i Dialog- og partnerskapsmøte 2021 
PS 21/7 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Herredshuset 
PS 21/8 Plan for legetjenesten 2022-2025 
PS 21/9 Sluttbehandling - Områdereguleringsplan for Molobyen 
PS 21/10 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Sluttbehandling og vedtak 
PS 21/11 Brukerråd i Hjemmetjenesteområdet 
PS 21/12 Tiltaksplan for sykkel 2021-2022 
PS 21/13 Ad PS 21/7 Handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering - En del av Bodø 

kommunes arbeidsgiverpolitikk 
PS 21/14 Driftstilpasning Sølvsuper helse og velferdssenter 
PS 21/15 Smart helse 2030 - Ny omsorgsprofil, retning og videre arbeid 
PS 21/16 Oppfølging av budsjettvedtak etablering av Rehabiliteringsavdelingen i Sølvsuper og 

nedtrekk 5 korttidsplasser 
EV 21/31 Koronamidler til barn og unge, engangstilskudd 
EV 21/32 Valg av ny nestleder i råd for personer med funksjonsnedsettelse 
EV 21/33 Mangel på skråstilling på fortau og dårlig fremkommelighet for rullestoler, rullatorer 

og barnevogner 
EV 21/34 Eventuelt 
 
 
Møte 16.11.2021: 
 
PS 21/17 Uttalelse til kommunedirektørens forslag til budsjett 2022/ økonomiplan 2022 - 2025 
PS 21/18 Furumoen helsesenter - Gradvis omgjøring av sykehjemsdrift til heldøgns omsorg 
PS 21/19 Høring - Søknad om konsesjon til å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Bodø 
PS 21/20 Høring - oppfølging av forslagene i TvangslovutvalgetRåd for personer med 

funksjonsnedsettelses uttalelse: 
PS 21/21 Dag- og aktivitetstilbud i Bodø kommune - lovhjemling og egenbetaling 
PS 21/22 NAV Ytre Salten - godkjenning av mulig vertskommunesamarbeid 
PS 21/23 Rekruttere og beholde kompetanse i HO - status og tiltak i 2021 
PS 21/24 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021 -2024 
PS 21/25 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Eventyrhaugen, Mørkved 
PS 21/26 Høring og offentlig ettersyn - overordnet miljøprogram for Hernes 
PS 21/27 Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes 
EV 21/35 Tips til rådet: Bestilling av rullestolplasser i Stormen konserthus 
EV 21/36 Eventuelt 
PS 21/28 Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 
 
Orienteringer:  
 
Livslang læring og vedlikeholdsopplæring  
Orientering ny bydel/kommuneplan for Hernes 
 
 
 
6. Annen medvirkning: 
 
Rådet har en tipsknapp på sine hjemmesider der innbyggerne kan komme med innspill og forslag 
til forbedringer for personer med nedsatt funksjonsevne. Flere av sakene som har vært til 
behandling i rådet har kommet på sakslisten som følge av dette.   
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Gunn Strand Hutchinson 
Leder 

Råd for personer med funskjonsnedsettelse
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