
23. april, kl.10.30-15.30 i Stormen bibliotek

Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bodø arrangerer en åpen temadag om hvordan «ståa» 
er i Bodø kommune sett i forhold til FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Hensikten er å ta «tempen» på hvor vi står, sette ord på utfordringer og ha dialog 
om veien videre.

Det blir en innledning om konvensjonen og kommunens forpliktelser ved seniorrådgiver ved 
LDO (Likestillings- og Diskrimineringsombudet) Anne Jorun B. Ballangrud. Deretter vil følgende 
representanter fra Bodø kommune ha innledning om hvordan situasjonen er på ulike områder:
• Utdanning, artikkel 24, pkt. 2 a – e, pkt. 3 a-c, pkt. 4, pkt. 5 det som går på 
 voksenopplæring og livslang læring v/undervisningssjef Tore Tverbakk
• Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett artikkel 30, pkt. 1 a-c, 2, 4, 5 a-e 
 v/leder Bratten aktivitetspark Stig Magne Rikardsen 
• Frihet og personlig sikkerhet, artikkel 14 alle pkt. 
 Tilgjengelighet, artikkel 9, pkt. 1 c, e, f. 
 Retten til selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, Artikkel 19, alle pkt. 
 Respekt for privatlivet, artikkel 22, alle pkt. 
 Helse, artikkel 25, pkt. a-d, f. 
 Habilitering og rehabilitering, artikkel 26, pkt. 1 a-b, 2,3. 
 v/leder av miljøtjenesten Randi Huus og rådgiver Helse- og omsorgsavdelingen Mona Karlsen
• Tilgjengelighet, Artikkel 9, pkt. 1 a, 2 a – d. 
 v/leder Bygg drift Emil M Jensen og landskapsarkitekt Teknisk avdeling Marcus Zweiniger
• Arbeid og sysselsetting, artikkel 27, pkt 1 a-c, g, i, k. v/HMS rådgiver Elisabeth Aune Burchardt
• Ytringsfrihet og meningsfrihet og tilgang på informasjon, artikkel 21, pkt. a, b, e. 
 Deltakelse i det politiske og offentlige liv, artikkel 29, pkt. a. 
 Tilgjengelighet, Artikkel 9,pkt. 1 b, g. v/kommunikasjonsrådgiver Tor-Einar Schøning

Etter hvert innlegg blir det mulighet til spørsmål, kommentarer og dialog. Lunch kan kjøpes i 
kantina.

Program:
10.30-10.35  Velkommen og praktisk info ved leder kommunalt 
  råd for funksjonshemmede - Gunn Strand Hutchinson
10.35-11.35  Kommunens forpliktelser etter CRPD v/seniorrådgiver LDO 
  (Likestillings- og Diskriminerings Ombudet) - Anne Jorun B. Ballangrud
11.35-12.15  Lunch
12.15-14.45  Innlegg fra ulike etater i Bodø kommune (se info over) og spørsmål, 
  kommentarer og dialog. Det legges inn pauser
14.45-15.30  Avsluttende diskusjon og oppsummering

1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Invitasjon til temadag om FN-konvensjonen: 
Rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD1) og «ståa» i Bodø kommune


