Trondheim kommune

Møteprotokoll
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 03.05.2011
Tid: 17.00
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Michael Setsaas, Nina Braadland, Gunnar Størseth, Jorunn Aune Høyer,
Dag Øivind Antonsen, Kari Kristine Engan
Aasta Loholt, Anne Grete Haugan, Eva Elida Singsaas Skråmestø
John Stene, Merete Nilsen-Nygaard, Kristin Spachmo
Terje Johnsen, Anne-Alice Tårnesvik, Solveig Dale, Jan A. Hårvik
Eli Jahn Hjort (sak 14/11)
Michael Setsaas
Gry Janne Øyen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Orientering om fleksible bommer utsettes til neste møte pga sykdom.
Godkjent.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 05.04.2011:
Godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
- Sak til storbykonferansen
- Nina Braadland meldte sak om dagtilbud i Trondheim kommune
- Invitasjon til workshop Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og
mestringsvirksomhet 18. mai
- Invitasjon ifm Rekruttering Norge på langs 23. mai
- Invitasjon fra LDO om Likeverdige helsetjenester: Fra velvilje til handling 26. mai
Pkt. 4 Orientering:
Rådgiver Ingvild Marie Fjellberg orienterte om Pasient og brukerombudet (POBO) i SørTrøndelag. Ombudet ble opprettet i Sør-Trøndelag i 2009 med 4 ansatte. Ordningen ble i 2009
utvidet til også å gjelde kommunene. Arbeidet er fundert i kap. 8 i Pasientrettighetsloven.
POBO skal bistå brukerne og bedre helsetjenestene (på bruker- og systemnivå). POBO er et
veiledende og rådgivende organ, mens det er Helsetilsynet har avgjørende myndighet.
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Trondheim kommune
Har ca 600 saker pr. år. I utgangspunktet lokal avklaring. Dersom man får flere henvendelser som
gjelder en tjeneste så tar man opp dette med for eksempel sykehus eller kommuneledelse.

Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 03.05.2011 (11/20250)

2

Trondheim kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
14/11

Arkivsaksnr.
11/20061
Til uttalelse
HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR

15/11

11/19056
Til uttalelse
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

16/11

11/2845
Til orientering
INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET - OPPFØLGING
AV BARN AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE
FORELDRE
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Sak 14/11
HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR

Behandling:
Rådgiver Eli Jahn Hjort orienterte om saken og besvarte spørsmål.
Dag Øivind Antonsen tok opp følgende forslag fra forrige møte:
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.
Dag Øivind Antonsen fremmet følgende forslag:
- Alle 60-åringer får tilsendt et skriv/brosjyre, eller på annen måte en påminnelse eller oppfordring
til en generell helsesjekk hos sin fastlege for å ha en god helse på vei inn i alderdommen.
-

Kontakt med dyr; hund, katt etc. er en trivselsfaktor for mange mennesker. Dette er et tiltak som
også brukes av Livsglede for eldre, for eksempel terapihunder.
KFU advarer mot at samvær med dyr gjøres mulig i institusjoner eller boligfelleskap der alle
enkeltbeboere har tilgang til felles areal.
Ingen trivselstiltak (dyr, beplantning, dufter etc) må trigge eller fremme allergi- og inneklimaproblem for nåværende eller kommende beboere, eller besøkende av beboerne.

Gunnar Størseth foreslo å stryke følgende setning:
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Trondheim kommune
KFU advarer mot at samvær med dyr gjøres mulig i institusjoner eller boligfelleskap der alle
enkeltbeboere har tilgang til felles areal.
Votering:
Antonsens forslag fra forrige møte ble enstemmig vedtatt.
Antonsens nye forslag del 1 ble enstemmig vedtatt.
Antonsens nye forslag del 2 med endringen foreslått av Størseth ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
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.
Alle 60-åringer får tilsendt et skriv/brosjyre, eller på annen måte en påminnelse eller oppfordring til
en generell helsesjekk hos sin fastlege for å ha en god helse på vei inn i alderdommen.
Kontakt med dyr; hund, katt etc. er en trivselsfaktor for mange mennesker. Dette er et tiltak som
også brukes av Livsglede for eldre, for eksempel terapihunder.
Ingen trivselstiltak (dyr, beplantning, dufter etc) må trigge eller fremme allergi- og inneklima-problem
for nåværende eller kommende beboere, eller besøkende av beboerne.
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Sak 15/11
TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE

Behandling:
Kari Kristine Engan fremmet følgende forslag:
KFU tar saken til orientering.
KFU er svært fornøyd med at byggeplanene vektlegger universell utforming for å oppnå god
tigjengelighet for alle.
Aasta Loholt fremmet følgende tilleggsforslag:
KFU minner om vedtaket i Formannskapet 2.mai 2011 om skolebygg. KFU forventer at vedtaket
får følger også for byggingen ved Tonstad skole.
Votering:
Engans forslag ble enstemmig vedtatt.
Loholts tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU tar saken til orientering.
KFU er svært fornøyd med at byggeplanene vektlegger universell utforming for å oppnå god
tigjengelighet for alle.
KFU minner om vedtaket i Formannskapet 2.mai 2011 om skolebygg. KFU forventer at vedtaket
får følger også for byggingen ved Tonstad skole.

Sak 16/11
INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET - OPPFØLGING AV BARN
AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Behandling:
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Trondheim kommune
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Eventuelt:
1. Workshop Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og mestringsvirksomhet
18. mai kl 12 - 15. Kari Kristine Engan, Jorunn Aune Høyer og Dag Øivind Antonsen
deltar fra KFU.
2. Rekruttering Norge på langs 23. mai. Jorunn Aune Høyer deltar fra KFU på seminar kl 12 –
16. Aktivitetene for øvrig er åpne for alle fra kl 16 - 20.
3. LDO inviterer til Møteplass Trondheim - kommunevalget 2011om Likeverdige helsetjenester:
Fra velvilje til handling 26. mai kl 18.30 – 21. Dag Øivind Antonsen deltar fra KFU.
4. Sak til storbykonferansen – forslag fra Nina Braadland og Jorunn Aune Høyer til uttalelse på
Storbykonferansen i Kristiansand 2011fulgte innkallingen
Nina Braadland og Jorunn Aune Høyer fremmet følgende forslag:
AKTIV BOLIGPOLITIKK I KOMMUNENE
Storbykonferanse for råd for funksjonshemmede fra Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo,
Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Sandnes(?) samlet i Kristiansand 16. – 17. juni 2011,
vil be Storting og Regjering/sentrale myndigheter om å prioritere tilrettelegging av boliger og
tjenester for funksjonshemmede.
For de fleste er det en selvfølge å selv få velge hvor man vil bo. Mange mennesker med
funksjonshemning eller med utviklingshemning har ikke denne muligheten.
Dagens boligsituasjon preges av mangel på universelt utformede boliger og dårlige
finansieringsmuligheter til etablering av egen bolig. I tillegg skjer det oftere at boligtilbudet til
funksjonshemmede samlokaliseres i boligformer som har mye til felles med gamle dagers
institusjoner. Utbygging av nye institusjonsformer er i strid med diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
Mange organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse har i flere tiår kjempet for
funksjonshemmedes rett til å bo og leve selvstendig. Kravet er en boligpolitikk som gjør at
funksjonshemmede kan etablere seg i egen bolig som alle andre.
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•
•
•

Funksjonshemmede har samme rett som andre til å bo der man selv vil.
All boligbygging og utforming av utarealer i boligområder må ta utgangspunkt i
forståelsen om universell utforming.
Sentrale virkemidler er ikke omfattende nok. Finansieringsmuligheter til etablering i egen
bolig må bedres. Bostøtte, boligtilskudd og startlån må utvides og styrkes.

Nye krav i plan- og bygningsloven stiller strengere krav til utforming av boliger. Det er viktig at
kommunene påser at kravene etterleves slik at funksjonshemmede kan få større frihet i valg av
bolig. Funksjonshemmede ønsker også å velge forskjellige boligtyper i forskjellige faser i livet.
Mange funksjonshemmede har i realiteten ikke mulighet til å gjøre boligkarriere og dra nytte av
verdistigning på egen bolig.
Rådene for funksjonshemmede i kommunene har en viktig oppgave som påpasser for en
likeverdig og rettferdig boligpolitikk. Det må sikres at mennesker med mange ulike behov ikke
samles på bestemte områder fordi dette er enklest for kommunen. Kommunene må aktivt bruke
Husbankens virkemidler som bostøtte og tilskudd til etablering, prosjektering og tilpassing for å
sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. Retten til individuelle tjenester må også sikres slik at
likeverd og selvstendighet blir reell i egen bolig.

Aasta Loholt fremmet følgende endringsforslag:
AKTIV BOLIGPOLITIKK I KOMMUNENE
Storbykonferanse for råd for funksjonshemmede fra Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo,
Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Sandnes(?) samlet i Kristiansand 16. – 17. juni 2011,
vil be Storting og Regjering/sentrale myndigheter om å prioritere tilrettelegging av boliger og
tjenester for funksjonshemmede.
For de fleste er det en selvfølge å selv få velge hvor man vil bo.
Mange organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse har i flere tiår kjempet for
mennesker med nedsatt funksjonsevnes rett til å bo og leve selvstendig. Kravet er en
boligpolitikk som gjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan etablere seg i egen bolig
som alle andre.
•
•
•

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å bo der man selv
vil.
All boligbygging og utforming av utarealer i boligområder må ta utgangspunkt i
forståelsen av tilgjengelig boenhet og universell utforming.
Sentrale virkemidler må bedres. Bostøtte, boligtilskudd og startlån må utvides og
styrkes.

Nye krav i plan- og bygningsloven stiller strengere krav til utforming av boliger. Det er viktig at
kommunene påser at kravene etterleves slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få
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større frihet i valg av bolig. Mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker også å velge
forskjellige boligtyper i forskjellige faser i livet. Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne har
i realiteten ikke mulighet til å gjøre boligkarriere og dra nytte av verdistigning på egen bolig.
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene har en viktig oppgave som
påpasser for en likeverdig og rettferdig boligpolitikk. Kommunene må aktivt bruke Husbankens
virkemidler som bostøtte og tilskudd til etablering, prosjektering og tilpassing for å sikre at flest
mulig kan eie sin egen bolig. Retten til individuelle tjenester må også sikres slik at likeverd og
selvstendighet blir reell i egen bolig.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Braadland/Høyers forslag og Loholts forslag ble Loholts forslag
vedtatt med 6 stemmer (Setsaas, Størseth, Antonsen, Engan, Loholt, Skråmestø) mot 3 stemmer
(Braadland, Høyer, Haugan).
VEDTAK:
AKTIV BOLIGPOLITIKK I KOMMUNENE
Storbykonferanse for råd for funksjonshemmede fra Bergen, Drammen, Fredrikstad, Oslo,
Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Sandnes(?) samlet i Kristiansand 16. – 17. juni 2011,
vil be Storting og Regjering/sentrale myndigheter om å prioritere tilrettelegging av boliger og
tjenester for funksjonshemmede.
For de fleste er det en selvfølge å selv få velge hvor man vil bo.
Mange organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse har i flere tiår kjempet for
mennesker med nedsatt funksjonsevnes rett til å bo og leve selvstendig. Kravet er en
boligpolitikk som gjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan etablere seg i egen bolig
som alle andre.
•
•
•

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å bo der man selv
vil.
All boligbygging og utforming av utarealer i boligområder må ta utgangspunkt i
forståelsen av tilgjengelig boenhet og universell utforming.
Sentrale virkemidler må bedres. Bostøtte, boligtilskudd og startlån må utvides og
styrkes.

Nye krav i plan- og bygningsloven stiller strengere krav til utforming av boliger. Det er viktig at
kommunene påser at kravene etterleves slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få
større frihet i valg av bolig. Mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker også å velge
forskjellige boligtyper i forskjellige faser i livet. Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne har
i realiteten ikke mulighet til å gjøre boligkarriere og dra nytte av verdistigning på egen bolig.
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene har en viktig oppgave som
påpasser for en likeverdig og rettferdig boligpolitikk. Kommunene må aktivt bruke Husbankens
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virkemidler som bostøtte og tilskudd til etablering, prosjektering og tilpassing for å sikre at flest
mulig kan eie sin egen bolig. Retten til individuelle tjenester må også sikres slik at likeverd og
selvstendighet blir reell i egen bolig.

Saken sendes rådet i Kristiansand.
5.

Nina Braadland stilte spørsmål om status for endringene i ledelse dagtilbud. Anne Alice
Tårnesvik orienterte om at man ved overgang til felles ledelse vil gå fra 16 enheter til 8, med to
enheter i hver bydel. Intervjuer starter i morgen og man tar sikte på ansettelse til 1. juli. Det er
gitt informasjon til nettverk og tillitsvalgte. Det vil gå ut et skriv til brukere og ansatte innen kort
tid om veien videre etter tilsettinger. Brukerrepresentanten som er med i arbeidet vil informere
KFU i et senere møte.

Utdelt i møtet:
- Invitasjon til workshop Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og
mestringsvirksomhet 18. mai
- Invitasjon ifm Rekruttering Norge på langs 23. mai
- Invitasjon fra LDO: Møteplass Trondheim – kommunevalget 2010 26. mai

Møtet hevet kl. 18.30

Michael Setsaas
nestleder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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