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1.  Leders forord 
 

Rådet har i 2021 engasjert seg i at Ovenpå skulle få tilskudd til å drive videre. Blant annet ved å 
legge fram saken for bystyret.  
 
Vi har og engasjert oss i den nye rusreformen og deltatt på en markering for reformen, der en av 
oss holdt apell. 
 
Det siste året har rådet dessverre vært plaget med mangel på medlemmer. Årsaken har vært 
fravær som ikke ble meldt inn, og vararepresentanter som derfor ble ikke innkalt. Vi har rapportert 
dette til partiet, organisasjonene og tatt direkte kontakt med de det gjaldt, uten at det ble bedre. Nå 
er en av de faste medlemmene tilbake etter permisjon og noe av problemet er borte, men vi 
mangler fremdeles en representant fra brukerorganisasjoner. Mangel på medlemmer har gjort 
rådet noe amputert. 
 
Det å ha møter på teams har fungert, men å kunne møtes fysisk er det aller beste.  
 Møtene er så pass sjelden at det å snakke litt uformelt, og dermed bli bedre kjent, gjøres best ved 
å møtes fysisk. 
 
Dette året ønsker rådet å besøke Hålogolandsgata, Kirkens bymisjon og Villa vekst, både for å 
snakke med de som jobber der og de som bor/bruker plassene. Fremover har råd for rus og 
psykisk helse behov for å få informasjon og innspill fra ansatte og brukere av tjenester både i 
kommunen og blant frivillige/ideelle organisasjoner på feltet, som for eksempel Hålogalandsgata 
131, Villa vekst og Kirkens bymisjon. 
 
 

 
2.  Rådets sammensetning i 2021 
 
Ved utgangen av 2021 bestod rådet av følgende personer: 
 
Medlemmer interesseorganisasjoner:  
 
Kirsten Dyping (leder)   Ivareta 
Kitt-Anne Hansen    RIO 
Viktor Torrisen    Marborg 
 

Dato:   ........................................................................08.02.2022 
Saksbehandler:   ...............................................Ivan Henningsen               
Telefon direkte:   .......................................................97 02 59 23 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................12168/2022 
Saksnr./vår ref.:   ........................................................2020/3289 
Arkivkode:   ............................................................................033 
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Medlemmer politisk 
 
Sigurd Andreas Myrvoll1   Arbeiderpartiet 
Lena Breivik     Høyre 
 
Varamedlemmer i rekkefølge, interesseorganisasjoner 
 
Helge Jessen    Landsforeningen for pårørende til psykisk syke 
Anne Andreassen     Ivareta 
 
Varamedlemmer i rekkefølge, politisk 
 
Danielle Johanna Hansen2   Miljøpartiet de grønne 
Nicole Natalie Furnes    Høyre 
Vegard Henriksen    Fremskrittspartiet 
 
 
3. Rådets mandat 
 
Rådet for rus og psykisk helse er et rådgivende organ for Bodø kommune. 
 
Råd for rus og psykisk helse skal forelegges alle saker som gjelder psykisk helse og daker av 
generell og prinsipiell ruspolitisk karakter, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i 
sakene.  
 
 
4. Møter i rådet i 2021 – behandling av saker 
 
 
Rådet har i 2021 avholdt sju møter.   
 
18.01.2021: 
 
PS 21/1 Melding om oppstart- Boligplan 2022-2025 
EV 21/2 Eventuelt 
 
08.03.2021: 
 
 
PS 21/2 Fastsetting av planprogram for Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 
PS 21/3 Kvalitetsplan for helse- og omsorgsavdelingen 2021-2024 
PS 21/4 Samarbeidsavtale med NLSH vedrørende spesialisering av leger i allmennmedisin 
PS 21/5 Samarbeidsavtale om kjøp av kommuneoverlegetjenester mellom Bodø og Rødøy 

kommune 
PS 21/6 Høringssvar - ny boligsosial lov 
EV 21/14 Referatsaker 
RS 21/1 Status utvikling og innovasjon i Helse og omsorgsavdelingen 2020 
 
 
19.04.2021: 

 
1 Permisjon 2021  
2 Fast medlem i Sigurd Myrvolls fravær 
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PS 21/7 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn 
 
 
31.05.2021: 
 
 
PS  Handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering - En del av Bodø kommunes 

arbeidsgiverpolitikk 
PS  Årsmelding - råd for rus og psykisk helse 2020 
EV 21/7 Eventuelt 
 
 
23.08.2021: 
 
PS  Høringsuttalelse revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved 

opioidavhengighet 
Eventuelt 

 
11.10.2021:  
 
PS 21/13 Helsefellesskap - partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 

Oppstart 23 september i Dialog- og partnerskapsmøte 2021 
PS 21/14 Plan for legetjenesten 2022-2025 
PS 21/15 Smart helse 2030 - Ny omsorgsprofil, retning og videre arbeid 
PS 21/16 Brukerråd i Hjemmetjenesteområdet 
PS 21/17 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Sluttbehandling og vedtak 
PS 21/18 Psykiske helsetjenester til barn og unge 
PS 21/19 Ad PS 21/7 Handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering - En del av Bodø 

kommunes arbeidsgiverpolitikk 
PS 21/20 Oppfølging av budsjettvedtak etablering av Rehabiliteringsavdelingen i Sølvsuper og 

nedtrekk 5 korttidsplasser 
RS 21/2 Driftstilpasning Sølvsuper helse og velferdssenter 
EV 21/17 Eventuelt 
 
15.11.2021: 
 
PS 21/21 Uttalelse til kommunedirektørens forslag til budsjett 2022/ økonomiplan 2022 - 2025 
PS 21/22 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021 -2024 
PS 21/23 NAV Ytre Salten - godkjenning av mulig vertskommunesamarbeid 
PS 21/24 Dag- og aktivitetstilbud i Bodø kommune - lovhjemling og egenbetaling 
PS 21/25 Høring - oppfølging av forslagene i Tvangslovutvalget 
PS 21/26 Rekruttere og beholde kompetanse i HO - status og tiltak i 2021 
PS 21/27 Furumoen helsesenter - Gradvis omgjøring av sykehjemsdrift til heldøgns omsorg 
EV 21/18 Felles møte om behandling av avvik 
EV 21/19 Innspill til deltakelse i arbeidsgruppen "Det gode liv i Bodø" 
 
 
5. Annen medvirkning 
 

 Orientering fra Lise Rånes – boligkontoret om revidering av boligpolitisk plan.  
 Orientering fra Silje Mevold og Håvard Paulsen - Fontenehuset 
 Orientering fra Nils Normann, Mona Karlsen og Hild-Marit Olsen - Smart helse  
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 Råd for rus og psykisk helse ønsker tilbakemelding på hvorfor ikke rådene ikke har talerett i 
komiteene, og om det er en mulighet å gjøre noe med dette. 

 Forespørsel fra Kirsten Hansvoll og Bodø 2024 om deltakelse i orienteringsmøte om 
frivillighetens rolle, med medvirkning-rådene i Bodø kommune. Leder Kirsten Dyping deltar 
på vegne av rådet. 

 Innspill til deltakelse i arbeidsgruppen «Det gode liv i Bodø». Rådet deltar i arbeidsgruppen 
v/ Kirsten Dyping. Arbeidsgruppen vil fortsette i 2022. 

 Deltakelse på felles møte om behandling av avvik, arrangert av Bodø eldreråd og Råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. På dette møte ble saksgangen på avviksbehandling i 
Bodø kommune framlagt og diskutert.  

 
 
 
  

   
Kirsten Dyping 

Leder råd for rus og psykisk helse 
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