Møteprotokoll
Utvalg:

Råd for funksjonshemmede

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Dato:

15.11.2011

Tidspunkt:

13:00 – 15.10

Til stede:
Navn
Fredrikke Myhre
Per Dahlhaug
Gunn Strand Hutchinson
Knut Storvik
Daniel Bjarmann-Simonsen
Janne Mari Ellingsen
Merete Eide

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem

Repr Vara for

H
FRP
SV

Anne Varhaug Nordkil
Berit Anne Sennesvik

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Wik Rasmussen
Åse Bente Mikkelborg
Mona Karlsen
Vibeke Nikolaisen

Stilling
Leder ved helsekontoret
Rådgiver ved HS avdelingen
Rådgiver ved HS avdelingen
Sekretær

Orienteringer:
 Helseleder Stian Wik Rasmussen orienterte om sak “Kommunale legekontor-privatisering”
 Rådgiver ved HS avdelingen Åse Bente Mikkelborg orienterte om sak “ Lengst mulig i eget
liv – i eget hjem – pilotprosjekt”
 Rådgiver ved HS avdelingen Mona Karlsen orienterte om sak “Samhandlingsreformen i
Bodø kommune - langsiktige grep og tiltak fra 01.01.2012”

Omdelt:
-Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015, årsbudsjett 2012
-Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
-Talerett for rådene i bystyret (notat fra demokratiutvalgets behandling fra 2007)

Spørsmål:
Fra Knut Storvik:
Bomringen: Er handicapbiler fritatt for betaling?
Svar fra Byplankontoret:
Under www.veipakkesalten.no er det listet opp hvem og hva som er fritatt for betaling.
Her står også et eget punkt for forflytningshemmede:
 Forflytningshemmede gis ikke fritak i bomstasjonene i Veipakke Salten. Det gis kun fritak i
det som defineres som bomringer og det gjør som du ser ikke Veipakke Salten.
Så kom Bypakke Bodø inn og har lagt en ring rundt sentrum. Om dette gir grunnlag for
omdefinering til bomring er ikke avklart. Spørsmålet vil bli tatt opp i styringsgruppa i
desembermøtet hvorpå rådet for funksjonshemmede blir orientert.

Annet:
Eventuelle saker som ble tatt opp i møtet:
 Møteplan 2012
Politisk møteplan for 2012 vedtas i formannskapet 23.november og Råd for funksjonshemmede
setter sin møteplan i neste møte den 6. desember 2012
 Vedtekter for RFF
Det skal lages et forslag om vedtektsendringer til neste møte i rådet.
 Egenandeler for tjenester
Forespørsel er sendt HS avdelingen.
 Budsjett 2012
Uttalelse fra RFF til rådmannens forslag til budsjett som sendes saksbehandler og gruppeledere:
1) Bodø dagsenter og Villa Vekst foreslås avviklet før henholdsvis 1.april og 1.juli.
Begrunnelsen er at dette ikke er lovpålagte oppgaver. Bodø kommunale råd vil påpeke at i
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-3 om helsefremmede og forebyggende
arbeid heter det: “helse- og omsorgstjenester skal arbeide for at det blir satt i verk velferdsog aktivitetstiltak for barn, eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for det. Jmfr.
Formålsparagrafen §1-1, pkt. 1,2,3.
Begge de tiltak som forsøkes nedlagt har stor betydning for brukerne, er med å fremme
sosial trygghet, mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Nedlegging vil ha en
negativ innvirkning på levevilkår og kommunalt råd tilrår at tilbudene opprettholdes.
2) Egenandeler på trygghetsalarm og praktisk bistand og opplæring er allerede i dag altfor høye
og rådet for funksjonshemmede tilrår ikke økning.
 Universell utforming ved bruksendring av næringslokaler.
Rådet ønsker å få vite hvordan dette ivaretas ved søknader som behandles i kommunen.
 Invitasjon til dialogmøte om samhandlingsreformen 15. desember kl. 12.00 blir sendt rådet.
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Bodø, 28. juni 2017
Fredrikke Myhre
Leder råd for
funksjonshemmede
Vibeke Nikolaisen
sekretær

PS 11/5 Kommunale legekontor - privatisering
Forslag til innstilling
1. Det arbeides ikke videre med å privatisere de kommunale legesentrene på nåværende tidspunkt.
2. Driften av Havna og Rønvik legesenter effektiviseres fra 01.01.2012 med 0,71 mill kr.
3. Rønvik legesenters utekontor på Kjerringøy videreføres.
4. Havna legesenters utekontor på Helligvær avvikles.

Eldrerådets behandling i møte den 14.11.2011:

Forslag
Tas til orientering

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Tas til orientering

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 15.11.2011:

Forslag
Kommunalt råd for funksjonshemmede støtter innstillingen under forutsetning av at det ikke
forringer kvaliteten på legetjenester.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra råd for funksjonshemmede
Kommunalt råd for funksjonshemmede støtter innstillingen under forutsetning av at det ikke
forringer kvaliteten på legetjenester.

PS 11/6 Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt
Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse
1. Det arbeides videre med pilotprosjektet ”Lengst mulig i eget liv – i eget hjem” med sikte på
gjennomføring.
2. Forslag til finansiering vil bli fremlagt til politisk behandling i 2012.

Eldrerådets behandling i møte den 14.11.2011:

Forslag
Eldrerådet tar pkt. 1 i forslag til vedtak til orientering.
Pkt 2.: Eldrerådet anmoder politikerne i rådet om å sørge for en forsvarlig finansiering av
prosjektet.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Eldrerådet tar pkt. 1 i forslag til vedtak til orientering.
Pkt 2.: Eldrerådet anmoder politikerne i rådet om å sørge for en forsvarlig finansiering av
prosjektet.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 15.11.2011:

Forslag
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser positivt på igangsetting av pilotprosjektet “Lengst mulig
i eget liv – i eget hjem”
Rådet vil understreke viktigheten av at behandlingsplan må utarbeides i samarbeid med den enkelte.
Det må sikres at støtte i dagliglivet er på plass mens rehabiliteringen pågår.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra råd for funksjonshemmede
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser positivt på igangsetting av pilotprosjektet “Lengst mulig
i eget liv – i eget hjem”
Rådet vil understreke viktigheten av at behandlingsplan må utarbeides i samarbeid med den enkelte.
Det må sikres at støtte i dagliglivet er på plass mens rehabiliteringen pågår.

PS 11/7 Referatsaker
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 15.11.2011:
RS 11/5 Samhandlingsreformen i Bodø kommune - langsiktige grep og tiltak fra 01.01.2012.
RS 11/6 Tilsagn om boligsosialt kompetansetiskudd fra Husbanken
Referatsaker tas til orientering

