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PS 13/7 Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og
Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO
Forslag til innstilling
Bodø bystyre slutter seg til etablering av ett overordnet samarbeidsorgan –OSO - for å ivareta
samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehustet HF.
Fremlagt forslag til mandat tilsluttes.

Eldrerådets behandling i møte den 08.04.2013:

Forslag
Forslag fra eldrerådet.
Bodø eldreråd ser fordeler med et forenklet opplegg som gjelder for hele sykehusområdet.
Brukermedvirkning, innflytelse og direkte informasjon faller ut og er ikke i samsvar med reformens
formål. Helse Nord og Nordlandssykehuset kom dårlig ut i den siste landsomfattende undersøkelse
om brukernes tilfredshet med sykehustjenestene når det gjelder brukernes status i forhold til
brukermedvirkning og innflytelse. Vi anmoder Bodø kommune og Nordlandssykehuset rette opp
dette misforholdet f.eks ved pålagte samarbeidsrutiner mellom OSO og eldrerådene.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Bodø eldreråd ser fordeler med et forenklet opplegg som gjelder for hele sykehusområdet.
Brukermedvirkning, innflytelse og direkte informasjon faller ut og er ikke i samsvar med reformens
formål. Helse Nord og Nordlandssykehuset kom dårlig ut i den siste landsomfattende undersøkelse
om brukernes tilfredshet med sykehustjenestene når det gjelder brukernes status i forhold til
brukermedvirkning og innflytelse. Vi anmoder Bodø kommune og Nordlandssykehuset rette opp
dette misforholdet f.eks ved pålagte samarbeidsrutiner mellom OSO og eldrerådene.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.04.2013:

Forslag
Uttalelser fra Råd for funksjonshemmede:
1. Rådet for funksjonshemmede mener at kommunen burde hatt brukerrepresentanter i OSO.
Rådet ser at det er for sent å endre på avtalen slik den foreligger nå, men vil påpeke at dette
bør sees på ved en eventuell revisjon av avtalen.
2. Bodø kommunale Råd for funksjonshemmede ber om å få tilsendt kopi av innkallinger til
møtene i OSO for å holde oss orientert.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Til uttalelse fra Råd for funksjonshemmede
1. Rådet for funksjonshemmede mener at kommunen burde hatt brukerrepresentanter i OSO.
Rådet ser at det er for sent å endre på avtalen slik den foreligger nå, men vil påpeke at dette
bør sees på ved en eventuell revisjon av avtalen.
2. Bodø kommunale Råd for funksjonshemmede ber om å få tilsendt kopi av innkallinger til
møtene i OSO for å holde oss orientert.

RS 13/4 Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"
PS 13/8 Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for
togstopp Tverlandet
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.04.2013:

Forslag fra Råd for funksjonshemmede
Råd for funksjonshemmede ser positivt på planene til togstopp på Tverlandet, men vil påpeke
viktigheten av universell utforming og TEK 10 blir tatt med i reguleringsplanen på en
tilfredsstillende måte. Særlig bør hensynet til nok parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas
(minst 10% av totalt antall P-plasser)

Votering
Enstemmig tiltrådt.

Uttalelser fra Råd for funksjonshemmede.
Råd for funksjonshemmede ser positivt på planene til togstopp på Tverlandet, men vil påpeke
viktigheten av universell utforming og TEK 10 blir tatt med i reguleringsplanen på en
tilfredsstillende måte. Særlig bør hensynet til nok parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas
(minst 10% av totalt antall P-plasser)

PS 13/9 Referatsaker
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 09.04.2013:

Forslag
Votering

Vedtak
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