Trondheim kommune

Møteprotokoll
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 15.03.2011
Tid: 17.00
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

John Stene, Gunnar Størseth, Jorunn Aune Høyer, Dag Øivind Antonsen,
Kari Kristine Engan,
Gudrun Lid Sæther, Anders Nohre, Liv Marit Løkken, Øivind Hansen,
Mette Harriet Berntsen
Nina Braadland, Solveig Dale, Kristin Spachmo, Michael Setsaas, Jan A.
Hårvik, Merete Nilsen-Nygaard
Lars Mostad (sak 6/11)
Anne-Alice Tårnesvik, Terje Johnsen, Anders Nohre, Mette Harriet
Berntsen
John Stene
Gry Janne Øyen

8 medlemmer til stede.
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Tilleggssak 9/11 Grensesnitt mellom Helse- og omsorgsombudet i Trondheim kommune og Pasientog brukerombudet ble sendt ut pr. e-post 14.03 og er utdelt på plassene.
Godkjent.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 01.02.2011:
Godkjent.
Liv Marit Løkken viste til punkt under eventuelt, og etterspurte oversikt over brukerrepresentanter
til boligprosjekter. Anne-Alice Tårnesvik har meldt spørsmålet videre og rådet vil få tilbakemelding
så snart oversikten er klar.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
- Brukerrepresentant fra NFU Trondheim jf. eventuelt i forrige møte
- Tilgjengelighet skoler - status
- Storbysamling – saker og deltakelse
- Fellesmøte 22.03.11
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SAKSLISTE
Saksnr.
6/11

Arkivsaksnr.
11/12609
Til uttalelse
HØRING: VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

7/11

11/2751
Til behandling
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010

8/11

11/12435
Til uttalelse
HØRING: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2012-2015,
IGANGSATT PLANARBEID/HØRING AV PLANPROGRAM

9/11

11/13354
Til uttalelse
GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET
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Sak 6/11
HØRING: VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Rådgiver Lars Mostad orienterte om saken som er under utarbeidelse og viste til at den ikke er
ferdigstilt fordi rådmannen ønsker innspill fra KFU og andre. Presentasjonen ble delt ut. Det vil også
bli orientert om saken i fellesmøtet med brukerorganisasjonene 22. mars slik at de kan gi innspill.
Medlemmene kan gi innspill til AU i løpet av uka slik at det kan gis en uttalelse til saken.
VEDTAK:
Medlemmene gir innspill til AU i løpet av uka slik at Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne gir en uttalelse innen kort tid.

Sak 7/11
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Sekretær viste til at feil navn i årsmelding når det gjelder deltakelse i møte med FFO vil bli rettet
opp.
I tillegg gjøres følgende endring på side 2: Bystyret valgte 22.11.2007… endres til Rådet består av
følgende medlemmer:
Liv Marit Løkken foreslo:
Årsmelding for rådet vedtas. Leders vurdering tas til etterretning.
Votering:
Løkkens forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Årsmelding for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas.
Leders vurdering tas til etterretning.
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Årsmeldingen sendes Bystyret til orientering.

Sak 8/11
HØRING: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2012-2015,
IGANGSATT PLANARBEID/HØRING AV PLANPROGRAM

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Kari Kristine Engan foreslo følgende:
Det ønskes at man i planarbeidet setter fokus på utarbeidelsen av sykkelfelt ved bussholdeplasser
samt lydsignal i lyskryss.
Gudrun Lid Sæther foreslo følgende:
Alkolås bør vurderes som et trafikksikkerhetstiltak i forhold til transport av barn og unge.
Liv Marit Løkken foreslo følgende:
Det bør ses på bruken av fleksible bommer som skal hindre gjennomkjøring i boligområder og
skiltprogram i forhold til disse for å bedre trafikksikkerheten.
Dag Øivind Antonsen foreslo følgende:
Det er positivt at kommunen har innført kollektivfelt. Dette vil på sikt redusere biltrafikken, og
utrykningskjøretøy kommer lettere frem.
Det må sikres at det ikke dannes alternative kjøremønster for eksempel gjennom boligfelt på grunn
av trafikkregulering.
Votering:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
Det bes om at man i planarbeidet vurderer/setter fokus på følgende for å bedre trafikksikkerheten:
-

Det ønskes at man i planarbeidet setter fokus på utarbeidelsen av sykkelfelt ved
bussholdeplasser samt lydsignal i lyskryss.

-

Alkolås bør vurderes som et trafikksikkerhetstiltak i forhold til transport av barn og unge.
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-

Det bør ses på bruken av fleksible bommer som skal hindre gjennomkjøring i boligområder
og skiltprogram i forhold til disse for å bedre trafikksikkerheten.

-

Det er positivt at kommunen har innført kollektivfelt. Dette vil på sikt redusere biltrafikken,
og utrykningskjøretøy kommer lettere frem.

-

Det må sikres at det ikke dannes alternative kjøremønster for eksempel gjennom boligfelt på
grunn av trafikkregulering.

Sak 9/11
GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Kari Kristine Engan foreslo følgende:
KFU er godt fornøyd med at rådmannen vil opprettholde det kommunale Helse- og
omsorgsombudet.
Votering:
Engans forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU er godt fornøyd med at rådmannen vil opprettholde det kommunale Helse- og
omsorgsombudet.

Eventuelt:
1. Leder ber om at rådmannen gir KFU bedre tid når det skal oppnevnes brukerrepresentanter i
ulike prosjekter eller i ulike møter.
2. Leder viste til forespørselen om brukerrepresentant til boligprosjekt i forrige møte: NFU
Trondheim foreslo Terje Broli. KFU sluttet seg til forslaget fra NFU Trondheim.
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3. Storbysamling i Kristiansand 16. – 17. juni. Leder, sekretær og 1 rådsmedlem er invitert til å
delta. Gunnar Størseth ønsker å delta sammen med leder og sekretær. Liv Marit
Løkken deltar i tilfelle noen må melde forfall.
4. Leder orienterte om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos bemanningsbyrået og rapport
presentert i dagens formannskap. Rapporten ble utdelt i møtet.
Liv Marit Løkken foreslo følgende uttalelse:
KFU er fornøyd med at Trondheim kommune har tatt tak i saken og følger saken tett sett i et
brukerperspektiv.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
KFU er fornøyd med at Trondheim kommune har tatt tak i saken og følger saken tett sett i et
brukerperspektiv.
5. Jorunn Aune Høyers sak fra forrige møte om heiser i skolebygg. Saken er også meldt av
NHF Trondheim som tema til fellesmøtet: Tilgjengelighet skoler – status. Notat utarbeides av
rådmannen til fellesmøtet 22. mars.
6. Spørsmål fra Liv Marit Løkken meldt til dagens møte ble besvart skriftlig. Spørsmål og svar
ble delt ut i møtet.
7. Solveig Dale har oversendt henvendelse til KFU om oppnevnelse av brukerrepresentant til
brukerråd for Deltasenteret. Henvendelsen går til ressurskommunene for universell utforming.
Henvendelsen med mandat sendes med innkallingen til møte 5.april slik at KFU vurderer
kandidat til brukerråd til møtet.
8. Møteinnkallingen til fellesmøte 22.03.11er utsendt i dag. Det er påmeldt 27 deltakere fra
brukerorganisasjonene.
9. Sak fra Jorunn Aune Høyer om transport til trening er etterspurt fra rådmannen.

Utdelt i møtet:
- Tilleggssak 9/11 Grensesnitt mellom Helse- og omsorgsombudet i Trondheim kommune og
Pasient- og brukerombudet.
- Rapport vedrørende kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos bemanningsbyrået Helsenor
datert 13.03.2011.
- Notat til formannskapet fra kommunaldirektør Helge Garåsen 15.03.2011; Rapport om
brudd på arbeidstidsbestemmelsene med forslag til strakstiltak.
- Spørsmål fra Liv Marit Løkken og svar på disse ble delt ut i møtet.
- Heftet: Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og
utviklingsprogram 2010 – 2013 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
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Møtet hevet kl. 19.15

John Stene
leder
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Gry Janne Øyen
sekretær
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