Møteprotokoll
Utvalg:

Råd for funksjonshemmede

Møtested:

Møterom 1.etg., Postgården

Dato:

09.10.2012

Tidspunkt:

12:15 – 14:45

Til stede:
Navn
Joakim Sennesvik
Fredrikke Myhre
Per Dalhaug
Knut Storvik
Stein Elvenes
Berit Anne Sennesvik

Funksjon
Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem

Repr Vara for
H

Gunn Strand Hutchinson
AP

Meldt forfall:
Gunn Strand Hutchinson
Anne Varhaug Nordkil

Medlem
Medlem

KRF

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Ottar Olaussen
Mona Karlsen

Arbeidssted
Kulturkvartalet
Helse- og sosialavdelingen

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 04.09.2012. ble godkjent.
Merknad til protokollen: Per Dalhaug hadde meldt forfall til møtet i epost til politisk sekretariat.

Orienteringer:
-

Kulturkvartalet med bl.a. en gjennomgang av Universell utforming v/Ottar Olaussen, Bodø
kommune.
Status ift. Samhandlingsreformen v/Mona Karlsen, Bodø kommune.

Annet:
-

Dialog Bodø kommune vedr. bruksendringer v/Fredrikke Myhre og Knut Storvik.
Bygningssjefen bes invitert til neste møte for å orientere om bruksendringer og om
delegasjonsreglementet. Delegasjonsreglementet sendes pr. epost til rådets medlemmer.

-

Framtidig møterom vil være i 2. etg. På Herredshuset, (kulturkvartalets møterom).
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av rådets brukerrepresentanter, som skal lage
uttalelser i saker med høringsfrist mellom møtene. Uttalelsene tas inn som referatsaker i
rådets møteprotokoller.

Spørsmål:
Fra Knut Storvik i møte 04.09.2012:
Hvorfor er ikke råd for funksjonshemmede med på liste fra byggesakskontoret når det gjelder
bruksendringer?
Skriftlig svar fra bygningssjefen:
Rådet for funksjonshemmede vil bli hørt i saker som berører tilgjengelighet og hvor løsningen ikke
tilfredsstiller krav etter teknisk forskrift (TEK10) som angitt nedenfor.
Rådet vil bli hørt i saker der det søkes dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 for slike
krav, eller der det etter samme lovs § 31-2, 4. ledd fremmes søknader for eksisterende byggverk
hvor det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav og da spesielt for tilgjengelighet.
Dette er pålagt gjennom interne møter om kontorets rutiner og maler, som tilsvarende er under
bearbeidelse.

Saksliste:
Saksnr

Innhold

PS 12/17

Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av planID 5038 Tuva,
Tverlandet.

PS 12/18

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune.

PS 12/19

Referatsaker:

RS 12/11

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten rapportering

RS 12/12

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser
knyttet til Sølvsuper helse og velferdssenter og Hunstad kirke

Bodø, 15. oktober 2012
Fredrikke Myhre
Leder
Kirsti Simonsen
sekretær

PS 12/17 Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering
av planID 5038 Tuva, Tverlandet.
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.10.2012:

Forslag:
Saksdokumenter vedr. offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan av planID
5038 Tuva, Tverlandet sendes pr. epost til rådets medlemmer. Rådets medlemmer formulerer
uttalelse som sendes til byplankontoret innen høringsfristen 09.11.2012. Uttalelsen tas med som
referatsak i neste møte.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Saksdokumenter vedr. offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan av planID
5038 Tuva, Tverlandet sendes pr. epost til rådets medlemmer. Rådets medlemmer formulerer
uttalelse som sendes til byplankontoret innen høringsfristen 09.11.2012. Uttalelsen tas med som
referatsak i neste møte.

PS 12/18 NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune.
Forslag til innstilling:
1. Bystyret gir sin tilslutning til de tiltak NAV Bodø har iverksatt, samt her planlegger å
gjennomføre.
2. Tiltakene vil avpasses og gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme til tjenesten.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.10.2012:

Forslag:
Fredrikke Myhre:
Råd for funksjonshemmede gir sin tilslutning til de tiltak NAV Bodø har iverksatt, samt her
planlegger å gjennomføre.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Råd for funksjonshemmede gir sin tilslutning til de tiltak NAV Bodø har iverksatt, samt her
planlegger å gjennomføre.

PS 12/19 Referatsaker:
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.10.2012:

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
RS 11 – 12

Tas til orientering.

RS 12/11

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten –
rapportering.

RS 12/12

Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser
knyttet til Sølvsuper helse og velferdssenter og Hunstad kirke.

