Trondheim kommune

Møteprotokoll
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 05.04.2011
Tid: 17.00
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

John Stene, Nina Braadland, Jorunn Aune Høyer, Dag Øivind Antonsen
Gudrun Lid Sæther, Liv Marit Løkken, Anne Grete Haugan
Gunnar Størseth, Kari Kristine Engan, Anne-Alice Tårnesvik, Solveig Dale,
Merete Nilsen-Nygaard, Michael Setsaas, Jan A. Hårvik
Kristin Spachmo
Terje Johnsen, Eva Nærum, Anders Nohre

Møteleder:
Fra sekretariatet:

John Stene
Gry Janne Øyen

7 medlemmer til stede
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2011:
Godkjent
Pkt. 3 Godkjenning av protokoll fra fellesmøte 22.03.2011:
Godkjent
Pkt. 4

Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
- Forespørsel om brukerrepresentant til brukerråd for Deltasenteret
- Sak fra Nina Braadland og Jorunn Aune Høyer om brukerråd for boligsaker
- Liv Marit Løkken meldte sak om frivillighetsmillionen
- Nina Braadland meldte sak om storbysamlingen

Pkt. 5

Leder orienterte om:
- Vedtak i formannskapet i dag om brukerråd for boligsaker. Saksprotokollen ble utdelt i
møtet. KFU berømmet formannskapet og rådmannen for den raske responsen på
saken om brukerråd for boligsaker.
Jorunn Aune Høyer viste til at SAFO er et samarbeidsforum bestående av NFU, NHF
og Døvblinde. Kontaktperson er Elin Gullvåg.
- NHFs regionnytt der stengte heiser i skolebygg er tatt opp. Saken ble tatt opp i
formannskapet i dag og rådmannen tar tak i dette.
- Oversikt over brukerrepresentanter boliger er delt ut.
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SAKSLISTE
Saksnr.
10/11

Arkivsaksnr.
10/45560
Til uttalelse
ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE
INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN

11/11

11/3200
Til uttalelse
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

12/11

11/12817
Til uttalelse
ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET

13/11

11/14502
Til orientering
ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR
TJENESTER TIL ELDRE I PERIODEN 2011-2020
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Sak 10/11
ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN
HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN

Behandling:
7 medlemmer til stede
John Stene fremmet følgende forslag på vegne av arbeidsutvalget:
KFU ser med bekymring på rekrutteringen til brukerrådene ute i enhetene. Det er derfor viktig at
man finner gode måter å motivere representanter på slik at brukerrådene blir godt sammensatt. Man
må samtidig tilrettelegge for en informasjonspakke/en form for opplæring slik at brukerrådene får et
grunnlag for arbeidet. Enhetslederne må intensivere denne rekrutteringen og vitaliseringen av rådene.
Samtidig synes KFU at det er et godt innspill at brukerrådene skal møte politisk nivå sektorvis, slik
at aktuelle problemer innen sektoren får større plass.
Votering:
Stenes forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU ser med bekymring på rekrutteringen til brukerrådene ute i enhetene. Det er derfor viktig at
man finner gode måter å motivere representanter på slik at brukerrådene blir godt sammensatt. Man
må samtidig tilrettelegge for en informasjonspakke/en form for opplæring slik at brukerrådene får et
grunnlag for arbeidet. Enhetslederne må intensivere denne rekrutteringen og vitaliseringen av rådene.
Samtidig synes KFU at det er et godt innspill at brukerrådene skal møte politisk nivå sektorvis, slik
at aktuelle problemer innen sektoren får større plass.

Sak 11/11
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Behandling:
7 medlemmer til stede
Gudrun Lid Sæther fremmet følgende forslag:
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KFU presiserer nødvendigheten av styrking av helsestasjon/helsesøsterfunksjonen som
forebyggende helsetiltak; fremme og fremskynde tidlig diagnostisering og utredning i forbindelse med
diffuse symptom på sykdom og/eller lære- og tilpasningsvansker, samt avsløring av
sykdomsfremmende faktorer i barn- og ungdoms oppvekstsmiljø.
I tillegg er en styrket helsesøsterfunksjon en nødvendig ressurs for oppfølging av kronisk syke barn
og ungdom.

John Stene fremmet følgende forslag på vegne av arbeidsutvalget:
KFU er tilfreds med de forbedringstiltak som er skissert i arbeidet med å utvikle Barne- og
familietjenesten og ønsker spesielt å trekke fram følgende tiltak:
3.1 PP-tjenesten
Pkt. 1: ”Implementering av håndboka er et felles resultatmål i lederavtalene på oppvekstfeltet i 2011,
og skal bidra til å sikre lik praksis og større likeverdighet mellom bydelene”
KFU har tidligere uttrykt bekymring for lang saksbehandlingstid ved utredning for spes.ped.tjenester. KFU er derfor fornøyd med at det i pkt. 4 tar opp endret vekting av barnetallet i
budsjettfordelingskriteriene for å kutte ventelistene i Lerkendal og Østbyen.
3.3 Helse og sosialtjenestene
Individuell plan er et viktig verktøy for å sikre riktig tjeneste til rett tid, og KFU ønsker derfor å
berømme forbedringstiltak nr 3:
”Det gjennomføres opplæring av personlige koordinatorer i tiltaksenheter, skoler og barnehager for å
styrke arbeidet med individuell plan”.

Dag Øivind Antonsen fremmet følgende forslag:
KFU vil oppfordre Trondheim kommune til å se på flere områder som kan gi mer hjelp til familier
tidlige, slik at det blir mindre behov for å ha barn i fosterhjem.
Votering:
Stenes forslag ble enstemmig vedtatt.
Sæthers forslag ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme (Stene).
Antonsens forslag ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (Stene, Høyer, Haugan)

VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
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KFU er tilfreds med de forbedringstiltak som er skissert i arbeidet med å utvikle Barne- og
familietjenesten og ønsker spesielt å trekke fram følgende tiltak:
3.1 PP-tjenesten
Pkt. 1: ”Implementering av håndboka er et felles resultatmål i lederavtalene på oppvekstfeltet i 2011,
og skal bidra til å sikre lik praksis og større likeverdighet mellom bydelene”
KFU har tidligere uttrykt bekymring for lang saksbehandlingstid ved utredning for spes.ped.tjenester. KFU er derfor fornøyd med at det i pkt. 4 tar opp endret vekting av barnetallet i
budsjettfordelingskriteriene for å kutte ventelistene i Lerkendal og Østbyen.
3.3 Helse og sosialtjenestene
Individuell plan er et viktig verktøy for å sikre riktig tjeneste til rett tid, og KFU ønsker derfor å
berømme forbedringstiltak nr 3:
”Det gjennomføres opplæring av personlige koordinatorer i tiltaksenheter, skoler og barnehager for å
styrke arbeidet med individuell plan”.
4. Samhandlingen med skole og barnehage
KFU presiserer nødvendigheten av styrking av helsestasjon/helsesøsterfunksjonen som
forebyggende helsetiltak; fremme og fremskynde tidlig diagnostisering og utredning i forbindelse med
diffuse symptom på sykdom og/eller lære- og tilpasningsvansker, samt avsløring av
sykdomsfremmende faktorer i barn- og ungdoms oppvekstsmiljø.
I tillegg er en styrket helsesøsterfunksjon en nødvendig ressurs for oppfølging av kronisk syke barn
og ungdom.

KFU vil oppfordre Trondheim kommune til å se på flere områder som kan gi mer hjelp til familier
tidlige, slik at det blir mindre behov for å ha barn i fosterhjem.

Sak 12/11
ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET

Behandling:
7 medlemmer til stede
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 05.04.2011 (11/16206)

6

Trondheim kommune

Sak 13/11
ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR TJENESTER TIL
ELDRE I PERIODEN 2011-2020

Behandling:
7 medlemmer til stede
Dag Øivind Antonsen fremmet følgende forslag:
KFU mener Trondheim kommune bør jobbe for å sikre trygghet i alle ledd i planprosessen, og i
gjennomføringen av planen. Trygghet er viktig for å få tilbakemeldinger som har betydning for planen,
og for utviklingen av tjenestene. Prosessen med å utvikle tjenestene bør fortsette, også etter at
arbeidet med selve kommunedelplanen er ferdig.
Mye av det som er nevnt i formålet med planen, og status for måloppnåelse, er ambisiøse mål. Disse
målene tror ikke KFU Trondheim kommune oppnår, om ikke brukermedvirkningen blir tydelig, både
på individnivå og systemnivå. KFU ser det også som viktig av Trondheim kommune fortsetter
arbeidet med å skape gode samarbeidsmiljø med brukerorganisasjonene.
KFU tror at Trondheim kommune har en utfordring, og et forbedringspotensiale i forhold til
kommunikasjonen mellom de forskjellige nivåene mellom ledelsen og de som utfører tjenestene.
KFU ser det som viktig at mest mulig arbeid blir gjort på det forebyggende planet. Ofte er det viktig
og verdig for de eldre at de får bo så lenge som mulig hjemme. Dette vil også mest sannsynlig gi den
beste økonomiske gevinsten for Trondheim kommune. For ikke å undergrave effekten av en satsing
på hjemmebasert hjelp, er det viktig at tjenestene skaper trygghet, og at de er fleksible. Tryggheten
vil være mye avhengig av trivsel for den enkelte eldre.
KFU håper at de budsjettmessige justeringene i denne kommunedelplanen ikke går ut over de eldre
som ønsker enerom på syke-/aldershjem.

Antonsens forslag følger saken.
VEDTAK:
Antonsens forslag følger saken.

Eventuelt:
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1. Nina Braadland viste til at storbysamlingen i fjor tok opp boliger og de utfordringer byene har
på dette området. Kan man få til en felles uttalelse til myndighetene? Nina Braadland lager utkast
til sak til neste møte. Eva Nærum orienterte om status for boligprosjekter i Trondheim. Leder
viste til vedtak om brukerråd for boligsaker som ble vedtatt i dagens formannskap.
2. Liv Marit Løkken viste til møte om frivillighetsmillionen 4. april og stilte spørsmål om dette er en
tilskuddsordning for de frivillige organisasjonene. Det ble i møtet noe tvil om hvem som kan
søke. Terje Johnsen tar dette opp med de som arbeider med tilskuddsordningen på
Kulturenheten og gir en tilbakemelding til leder.
3. Forespørsel om brukerrepresentant til brukerråd for Deltasenteret. Liv Marit Løkken ble
foreslått som representant. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Liv Marit Løkken foreslås som brukerrepresentant til brukerråd for Deltasenteret fra Trondheim
kommune.

Utdelt i møtet:
Saksprotokoll fra formannskapet: Vedtak under eventuelt 05.04.11 – fra John Stene (Ap)
Brukerråd for boligsaker
Oversikt over brukerrepresentanter boliger

Møtet hevet kl. 19.20

John Stene
leder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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