Møteprotokoll
Utvalg:

Råd for funksjonshemmede

Møtested:

Troll 3. etg. Sølvsuper

Dato:

08.10.2015

Tidspunkt:

12:00 – 14:30

Til stede:
Navn

Funksjon

Medl. Varamedl. for

Joakim Sennesvik
Per Dalhaug
Gunn Strand Hutchinson
Knut Storvik
Berit Anne Sennesvik
Anne Varhaug Nordkil

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

H

AP
KRF

Meldt forfall:
Fredrikke Myhre

Ingen vara

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Dag Christer Røberg
Mona Olsen Ørnes
Sverre Rasch
Morten Hugo Olsen
Roar Olufsen

Stilling
Rådgiver, Helse- og omsorgsavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Leder rehabiliteringsavdelingen, HO avd.
Bodø Industri AS
Nor Consult

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2015 ble godkjent.

Eventuelt:
Knut Storvik
Henvendelse angående graving i gatene, dette gir store utfordringer når fortau er borte og det ikke
er gatelys i lengre strekninger. Spesielt i området rundt parkveien.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å sende en henvendelse til teknisk avdeling der det påpekes at
i forbindelse med gravearbeid i sentrumsområdene ikke er tilstrekkelig sikring av fortau og
belysning, spesielt nå når det er mørketid. Dette gjør at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/8

Tekniske hjelpemidler - organisering

PS 15/9

Spørsmål i forbindelse med etablering av Ny Havnepromenade i Bodø

PS 15/10

Referatsaker

RS 15/12

Trivselsfond i sykehjem - retningslinjer

Bodø, 9. oktober 2015
Joakim Sennesvik
Nestleder
Svein Inge Johansen
Møtesekretær

PS 15/8 Tekniske hjelpemidler - organisering
Forslag til innstilling
1. Rehabiliteringssenteret etablerer et kommunalt hjelpemiddelteam i tråd med den kommunale
utredningen i PS 14/191.
2. Rehabiliteringssenteret utarbeider en kravspesifikasjon på renhold av tekniske hjelpemidler, og
legger den ut på begrenset anbud.
3. Dagens samarbeidsavtale med Bodø Industri AS forlenges til anbudsprosess er gjennomført og
konsekvensene er kjent. Det skal gis tilstrekkelig med tid til omstilling for alle berørte parter.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 08.10.2015:

Forslag
Fellesforslag fra Rådet.
Rådet ser på Bodø Industrier som en viktig ressurs i forhold til arbeidsrehabilitering av
funksjonshemmede og anmoder kommunen om å bistå Bodø industri å finne inne nye oppgaver til
Bodø industri.

Votering
Vedtatt mot 2 stemmer fra Per Dalhaug og Anne Nordkil
Fellesforslag enstemmig vedtatt

Råd for funksjonshemmedes uttalelse
4. Rehabiliteringssenteret etablerer et kommunalt hjelpemiddelteam i tråd med den kommunale
utredningen i PS 14/191.
5. Rehabiliteringssenteret utarbeider en kravspesifikasjon på renhold av tekniske hjelpemidler, og
legger den ut på begrenset anbud.
6. Dagens samarbeidsavtale med Bodø Industri AS forlenges til anbudsprosess er gjennomført og
konsekvensene er kjent. Det skal gis tilstrekkelig med tid til omstilling for alle berørte parter.
Rådet ser på Bodø Industrier som en viktig ressurs i forhold til arbeidsrehabilitering av
funksjonshemmede og anmoder kommunen om å bistå Bodø industri å finne inne nye oppgaver til
Bodø industri.

PS 15/9 Spørsmål i forbindelse med etablering av Ny
Havnepromenade i Bodø
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 08.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Råd for funksjonshemmedes uttalelse
Det ble oppfordret til at type beplantning tas opp med astma og allergiforbundet og at lyspullerter
og ledelinje tas opp med blindeforbundet i forhold til høyde og lysintensitet på lysene.
Orienteringen tatt til etterretning

PS 15/10 Referatsaker
Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 08.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak Råd for funksjonshemmedes uttalelse
Tatt til orientering

RS 15/12 Trivselsfond i sykehjem - retningslinjer

