Møteprotokoll
Utvalg:

Ruspolitisk råd

Møtested:

Rådhuset

Dato:

03.06.2014

Tidspunkt:

13:00 - 14:45

Til stede:
Navn
Odd Arild Johnsen
Carl Eliassen
Synne Bjørbæk
Janne Mari Ellingsen
Jostein Jakobsen
Synne Bjørbakk – ikke møtt.

Funksjon
Medlem
Varamedlem
Medlem
Leder
Nestleder

Medl. Varamedl. for
Merethe Ellingsen
RØDT
FRP

Janne Ellingsen (Frp) var ikke tilstede under behandling av sak PS 14/10 Framtida vårres del 2 –
mandater.
Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra forrige møte ble godkjent.

Tematime
 Kom i jobb
v/Unni Borg og Pål W. Johnsen
 Brukerplan
v/Sissel Hoseth Carlsen

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 14/10

Framtida vårres del 2 - mandater

PS 14/11

Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt, oppsigelse

Bodø, 3. juni 2014
Janne M. Ellingsen
Leder
Torill E. Kristiansen
Møtesekretær

PS 14/10 Framtida vårres del 2 - mandater
Forslag til innstilling
Vedlagte mandater vedtas.

Ruspolitisk råds behandling i møte den 03.06.2014:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Ruspolitisk råds uttalelse
Vedlagte mandater vedtas.

PS 14/11 Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt,
oppsigelse
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune sier opp driftsavtalene med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeens rusomsorg om
drift av dagens botilbud innen 01.07.2014.
2. Driftsavtalen med Frelsesarmeen om drift av kontaktsenteret i Kongensgt. 16 sies opp innen
01.07.2014.
3. Driftsplanleggingen for Hålogalandsgata 131 med utgangspunkt i tidligere vedtak fremlegges til
politisk behandling høsten 2014. I saken skal konsekvensene for dagens bo – og omsorgstilbud
på kommunalt rusfelt belyses. Saken skal også særskilt vurderes opp mot helse- og
omsorgsavdelingens totale økonomiske og prioriteringsmessige utfordringer.
4. Behov for bo - og omorgstilbud innenfor rusomsorgen i tillegg til Hålogalandsgata 131, foreslås
lagt ut på anbud avgrenset til ideelle organisasjoner.

Ruspolitisk råds behandling i møte den 03.06.2014:

Forslag fra Janne Ellingsen (FrP)
Ruspolitisk råd anbefaler kommunen til å ta direktekontakt med de ideelle organisasjonene vi i dag
samarbeider godt med (Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen pluss1 til). De sitter på stor kompetanse
og nær kjennskap til brukerne, dette er viktig at videreføres i ny avtale.
Ruspolitisk råd ønsker å delta i et videre samarbeid, vi ber administrasjonen informere rådet jevnlig.
For de ideelle organisasjonene er det viktig at vi har nær dialog om prosessen videre.
Rådet ønsker forutsigbarhet for organisasjonene, brukerne og pårørende som omhandles av dette
tilbudet.

Votering
Forslaget fra Janne Ellingsen (Frp) ble enstemmig tiltrådt

Ruspolitisk råds uttalelse
Ruspolitisk råd anbefaler kommunen til å ta direktekontakt med de ideelle organisasjonene vi i dag
samarbeider godt med (Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen pluss1 til). De sitter på stor kompetanse
og nær kjennskap til brukerne, dette er viktig at videreføres i ny avtale.
Ruspolitisk råd ønsker å delta i et videre samarbeid, vi ber administrasjonen informere rådet jevnlig.
For de ideelle organisasjonene er det viktig at vi har nær dialog om prosessen videre.
Rådet ønsker forutsigbarhet for organisasjonene, brukerne og pårørende som omhandles av dette
tilbudet.

