Møteprotokoll
Utvalg:

Råd for funksjonshemmede

Møtested:

Postgården

Dato:

05.06.2012

Tidspunkt:

13:00 – 15.00

Til stede:
Navn
Joakim Sennesvik
Per Dalhaug
Gunn Strand Hutchinson
Merethe Aspenes
Stein Elvenes
Anne Varhaug Nordkil
Berit Anne Sennesvik

Funksjon
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Repr Vara for
H
Fredrikke Myhre
Knut Storvik
KRF
AP

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Nils Are Johnsplass

Stilling
Leder for tildelingskontoret

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orientering:
Ved Nils Are Johnsplass, leder for tildelingskontoret
- Ledsagerordningen: Retningslinjene vedtatt i bystyret 2009 gjelder. Søknadsfristen har gått ut.
Alle søknader fikk støtte, også de som søkte etter fristen.
- betalingsordningen for arbeidsskyss: Diskusjon om månedskort vs klippekort. Månedskort er
rimeligere, og medfører mindre administrasjon av ordningen. En eventuell endring av ordningen må
sees på i forbindelse med budsjettforhandlingene.
- Funksjonshemmedes boligsituasjon: Mange uten egnet bolig. Det jobbes med saken.
Torstein Vik Sundsfjord, Bodø Innebandyklubb
- Trener i el-innebandy. Orientering til komiteen om el-innebandy i Bodø, og utfordringer videre.
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PS 12/11 Bodin 4H-gård - tilskudd og tilbud om HC-ridning
Forslag til innstilling
1. Alternativ 4 gjennomføres. Beløpet skal fortsatt være et tilskudd. Dette skal være et
tilskudd som administreres av Kulturkontoret. Søkere med best opplegg og dekning
prioriteres. 4H kan søke og bli prioritert dersom de har det beste opplegget. I tilbudene
legges det opp til at brukerne selv besørger transport til og fra aktivitetene.
2. Tilskuddet skal brukes til to tiltak:
 Gi fritidstilbud til funksjonshemmede hvor barn og unge prioriteres.
 Gi tilbud til barnehager som kan besøke gårder eller andre steder hvor man har dyr.
3. Kulturkontoret utarbeider i løpet av 2012 retningslinjer for tilskudd (pt 430.000). Søknader
om tilskudd til dette formålet sendes til kulturkontoret fra høsten 2012.

Komitè for levekårs behandling i møte den 03.05.2012:

Forslag
Fra AP, R, SV
1) Saken sendes tilbake til administrasjonen
2) En ny sak skal inneholde konsekvenser for 4 H-gården for de ulike løsningene
3) Saken drøftes med rådet for funksjonshemmede før den behandles på nytt.

Votering
Forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Innstilling fra komite for levekår
1) Saken sendes tilbake til administrasjonen
2) En ny sak skal inneholde konsekvenser for 4 H-gården for de ulike løsningene
3) Saken drøftes med rådet for funksjonshemmede før den behandles på nytt

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 05.06.2012:

Forslag
Fra Gunn Strand Hutchinson:
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede foreslår at årlig tilskudd til 4H-gården (kr. 430.000,samt det som i dag brukes til timer kr. 190.000 + skyss kr. 120.000,-) administreres av rådmannen
og at det settes opp en samarbeidsavtale som beskriver betingelser, gjenytelser og rapportering.
Avtalen bør ha en generell del, en del som tar opp ytelser til barnehager, en til skoleklasser og en
for ridning til personer med funksjonsnedsettelser.
Rådet vil også påpeke at dersom ridning inngår i IOP ( individuell opplæringsplan) så er det et
pedagogisk tilbud, og ikke et fritidstilbud. Rådet vil påpeke den viktige funksjonen 4H-gården har i
forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser, både som del av aktiviteter hvor
barnehagegrupper og skoleklasser deltar, og som mer individuelt tilrettelagte tilbud som inngår i
den enkeltes opplæringsplaner.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra RFF
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede foreslår at årlig tilskudd til 4H-gården (kr. 430.000,samt det som i dag brukes til timer kr. 190.000 + skyss kr. 120.000,-) administreres av rådmannen
og at det settes opp en samarbeidsavtale som beskriver betingelser, gjenytelser og rapportering.
Avtalen bør ha en generell del, en del som tar opp ytelser til barnehager, en til skoleklasser og en
for ridning til personer med funksjonsnedsettelser.
Rådet vil også påpeke at dersom ridning inngår i IOP ( individuell opplæringsplan) så er det et
pedagogisk tilbud, og ikke et fritidstilbud. Rådet vil påpeke den viktige funksjonen 4H-gården har i
forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser, både som del av aktiviteter hvor
barnehagegrupper og skoleklasser deltar, og som mer individuelt tilrettelagte tilbud som inngår i
den enkeltes opplæringsplaner.

PS 12/12 Frivillighetspolitikk i Bodø

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 05.06.2012:

Forslag
Fra Gunn Strand Hutchinson:
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede ber om at sak om Frivillighetspolitikk i Bodø sendes
tilbake til administrasjonen, og klargjøres nærmere før politisk behandling

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra RFF
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede ber om at sak om Frivillighetspolitikk i Bodø sendes
tilbake til administrasjonen, og klargjøres nærmere før politisk behandling

PS 12/13 Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 05.06.2012:

Forslag
Saken tas til orientering

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra råd for funksjonshemmede
Saken tas til orientering

PS 12/14 Referatsaker
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 05.06.2012:

Forslag
Forslag fra Gunn Strand Hutchinson:
Bodø kommunale råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. Rådet registrerer at
gjennomgang av rutiner ved fornying av kontrakter og ved oppsigelse av leieforhold og ny utleie
ikke er tatt med.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Uttalelse fra RFF
Forslag fra Gunn Strand Hutchinson:

Bodø kommunale råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. Rådet registrerer at
gjennomgang av rutiner ved fornying av kontrakter og ved oppsigelse av leieforhold og ny utleie
ikke er tatt med.
RS 12/6 Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"
Tas til orientering
RS 12/7 Kommunal plan for idrett og friluftsliv
Tas til orientering

