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Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 09.04.2013 ble godkjent.

Omdelt:
Høring – forslag til prinsipper for nye parkeringsbestemmelser for Bodø kommune.
Høringsfrist 28.juni.
Forslag fra Råd for funksjonshemmede:
Bodø kommunale råd ser positivt på at parkeringsbestemmelsene blir revidert og vil påpeke
viktigheten av at universell utforming og TEK 10 blir tatt med i parkeringsbestemmelsene på en
tilfreds stillende måte. Særlig bør hensynet til nok parkeringsplasser for funksjonshemmede ivaretas
(minst 10% av totalt antall P-Plasser)
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Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

PS 13/11

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
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Referatsaker
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Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og
Husbanken - pr. mars 2013
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Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter
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PS 13/10 Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt
personlig assistanse
Forslag til innstilling
BPA-ordningen i Bodø kommune sentraliseres og legges til virksomhet avlastning/dagtilbud

Eldrerådets behandling i møte den 03.06.2013:

Forslag
Eldrerådet har forståelse for rådmannens ønske om effektivisering, men ber om at de forandringene
som blir gjort ikke går utover de tjenester som brukere av BPA mottar.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Eldrerådet har forståelse for rådmannens ønske om effektivisering, men ber om at de forandringene
som blir gjort ikke går utover de tjenester som brukere av BPA mottar.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 04.06.2013:

Forslag
Bodø kommunale Råd for funksjonshemmede ser positivt på at BPA – ordningen i Bodø kommune
sentraliseres og legges til virksomhet avlastning/sagtilbud.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Bodø kommunale Råd for funksjonshemmede ser positivt på at BPA – ordningen i Bodø kommune
sentraliseres og legges til virksomhet avlastning/sagtilbud.

PS 13/11 Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett
til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Forslag til innstilling
Vedlagte høringsuttalelse fra Bodø kommune tilknyttet endring i pasient- og brukerrettighetsloven –
rett til BPA oversendes helse- og omsorgsdepartementet.

Eldrerådets behandling i møte den 03.06.2013:

Forslag
Eldrerådet har ingen anmerkninger.

Vedtak
Tatt til orientering.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 04.06.2013:

Forslag
Bodø kommune råd for funksjonshemmede støtter høringsuttalelse fra Bodø kommune.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Bodø kommune råd for funksjonshemmede støtter høringsuttalelse fra Bodø kommune.

PS 13/12 Referatsaker
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 04.06.2013:

Forslag
Votering
Vedtak

RS 13/8 Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken
- pr. mars 2013
RS 13/9 Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter

