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John Stene, Michael Setsaas, Nina Braadland, Jorunn Aune Høyer, Kari
Kristine Engan, Dag Øivind Antonsen
Anne Grete Haugan, Liv Marit Løkken, Jan Georg Rønning
Merete Nilsen-Nygaard, Kristin Spachmo, Gunnar Størseth
Anne Karine Dogger, Anne-Alice Tårnesvik, Jan A. Hårvik, Terje Johnsen,
Solveig Dale
John Stene
Gry Janne Øyen

Leder ønsket Solveig Dale velkommen tilbake etter permisjon og takket Anne Karine Dogger for
innsatsen i Dales permisjon.
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.01.2011:
Godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Forespørsel om brukerrepresentant i boligprosjekt.
Jorunn Aune Høyer meldte sak om heiser i skolebygg.
Pkt. 4

Universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan- og bygningslovens
virkeområde v/Anne Karine Dogger
Statens målsetting er full likestilling og deltakelse i samfunnet.
Politikere og råd bør være pådriver for universell utforming av samfunnet på de arenaer der en har
påvirkning. Kompetanse er viktig for å gi de riktige innspillene.
Kompetanseprogram for uu: http://uukurs.be.no - Dogger anbefaler alle modulene for KFU.
Det ble videre orientert om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) og Plan- og
bygningsloven (PBL) som virker sammen.
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Presentasjonen ble delt ut i møtet.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
10/43162
Til uttalelse – utsatt fra møte 11.02.2011
FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING

2/11

10/44075
Til uttalelse – utsatt fra møte 11.02.2011
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015

5/11

11/3274
Til uttalelse
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014
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Sak 1/11
FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING

Behandling:
Utsatt fra møte 11.02.2011.
Nina Braadland fremmet følgende forslag:
KFU vil sterkt beklage at 122 mennesker med nedsatt funksjonsevne og 159 mennesker med
psykisk sykdom og/eller rusproblemer står i kø for kommunal bolig per 01.10. 2010 (se tabell side
30 i boligplanen). KFU ber Rådmannen om å framlegge en konkret avvikling av denne boligkøen for
økonomiperioden 2011 – 2014.
KFU vil beklage at den funksjonshemmedes grad av tjenestebehov skal ligge til grunn for
selvbygging og statlig delfinansiering via Trondheim kommune.
Dag Øivind Antonsen foreslo følgende:
KFU registrerer at det er politisk vilje til å rette på forholdet med at flere mennesker med nedsatt
funksjonsevne i dag venter på å få bo i en bolig som er tilrettelagt for god mestring av deres
funksjonsnedsettelse. Det finnes eksempler på at mennesker får funksjonsevnen ytterligere nedsatt,
mens de venter på å få de utfordringene en tilrettelagt bolig vil gi dem. Vi oppfordrer derfor
Trondheims politikere og rådmannens stab til å jobbe intensivt framover, for å løse denne vanskelige
situasjonen. Vi foreslår at rådmannen legger fram en framdriftsplan, som viser når de som trenger
tilpassete boliger kan få det.
Michael Setsaas fremmet følgende forslag:
KFU oppfordrer Trondheims politikere og rådmannen til å prioritere arbeidet med å løse
boligproblemene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Votering:
Braadlands forslag 1. avsnitt fikk 1 stemme (Braadland) og falt.
Braadlands forslag 2. avsnitt fikk 1 stemme (Braadland) og falt.
Antonsens forslag fikk 1 stemme (Antonsen) og falt.
Setsaas forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU oppfordrer Trondheims politikere og rådmannen til å prioritere arbeidet med å løse
boligproblemene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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Sak 2/11
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015

Behandling:
Utsatt fra møte 11.02.2011.
Kari Kristine Engan fremmet følgende forslag:
KFU er i utgangspunktet positiv til planen som har mange gode målsettinger og vil spesielt trekke
fram økt informasjon til innbyggerne om retten til voksenopplæring samt samarbeid med
fylkeskommunen for å sikre et helhetlig voksenopplæringstilbud.
Votering:
Engans forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU er i utgangspunktet positiv til planen som har mange gode målsettinger og vil spesielt trekke
fram økt informasjon til innbyggerne om retten til voksenopplæring samt samarbeid med
fylkeskommunen for å sikre et helhetlig voksenopplæringstilbud.

Sak 5/11
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014

Behandling:
Kari Kristine Engan fremmet følgende forslag:
KFU er tilfreds med økt fokus på å utarbeide individuell plan som verktøy for bedre samordning/handling av tjenester, og forutsetter her at det kvalitetssikres at alle som vil ha individuell plan, får det
i Trondheim kommune.
I KFUs høringsuttalelse til planen (sak 30/10) ble det pekt på økt press på fysio- og
ergoterapitjenester og at en målsetning måtte være å styrke bemanningen.
KFU registrerer at dette ikke er tatt inn i planen, og KFU ønsker derfor å gjenta følgende:
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Pkt. 9.4 Fysio- og ergoterapitjenester
Bemanningen både i Enhet for fysioterapi og Enhet for ergoterapi har vært uforandret siden 2004. I
samme periode har antall henvendelser økt med henholdsvis 39 og 40 %.
Dette medfører prioriteringer av hvem som får tjenester samt ventetid på forebygging.
KFU er bekymret for at barn og ungdom ikke får den hjelp de trenger, og ber Trondheim kommune
ha som målsetting å styrke bemanningen i planperioden. Denne målsettingen bør tas inn som et av
periodemålene under pkt. 10 Mål og tiltak.
Votering:
Engans forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU er tilfreds med økt fokus på å utarbeide individuell plan som verktøy for bedre samordning/handling av tjenester, og forutsetter her at det kvalitetssikres at alle som vil ha individuell plan, får det
i Trondheim kommune.
I KFUs høringsuttalelse til planen (sak 30/10) ble det pekt på økt press på fysio- og
ergoterapitjenester og at en målsetning måtte være å styrke bemanningen.
KFU registrerer at dette ikke er tatt inn i planen, og KFU ønsker derfor å gjenta følgende:
Pkt. 9.4 Fysio- og ergoterapitjenester
Bemanningen både i Enhet for fysioterapi og Enhet for ergoterapi har vært uforandret siden 2004. I
samme periode har antall henvendelser økt med henholdsvis 39 og 40 %.
Dette medfører prioriteringer av hvem som får tjenester samt ventetid på forebygging.
KFU er bekymret for at barn og ungdom ikke får den hjelp de trenger, og ber Trondheim kommune
ha som målsetting å styrke bemanningen i planperioden. Denne målsettingen bør tas inn som et av
periodemålene under pkt. 10 Mål og tiltak.

Eventuelt:
1. Leder informerte om at saken om brukerundersøkelse IP som ble sendt formannskapet etter
forrige møte i KFU. Kommunaldirektør Helge Garåsen vil gjøre en forstudie for å se hvordan
dette kan gjøres på en god måte. Undersøkelsen kan kunne gjennomføres etter en planlagt
brukerundersøkelse i hjemmesykepleien i vår.
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2. KFU har fått en forespørsel fra Helse og velferd om å oppnevne en navngitt representant som
brukerrepresentant i boligfellesskap for mennesker med utviklingshemming i Aasta Hansteens
veg.
Leder påpekte at prinsipielt må KFU forespørres om brukerrepresentant på forhånd. Dersom
KFU ikke kan stille med en representant selv så ønsker KFU å kontakte brukerorganisasjonene
om de kan stille med en brukerrepresentant.
KFU ønsker en oversikt over hvem som er brukerrepresentanter i de ulike boligprosjektene som
er i gang.
KFU påpeker at det bør innføres en praksis der brukerrepresentantene kommer i KFU for å
orientere om arbeidet i de gruppene de deltar i.
KFU vil forespørre NFU om brukerrepresentant i dette prosjektet.
KFU gjorde følgende enstemmige
VEDTAK:
KFU må prinsipielt forespørres om brukerrepresentant på forhånd.
Dersom KFU ikke kan stille med en representant selv så ønsker KFU å kontakte
brukerorganisasjonene om de kan stille med en brukerrepresentant.
KFU ønsker en oversikt over hvem som er brukerrepresentanter i de ulike boligprosjektene som
er i gang.
KFU påpeker at det bør innføres en praksis der brukerrepresentantene kommer i KFU for å
orientere om arbeidet i de gruppene de deltar i.
KFU vil forespørre NFU om brukerrepresentant i dette prosjektet.
3. Jorunn Aune Høyer tok opp spørsmål om avlåsning av heiser i skolebygg som gjør
tilgjengeligheten vanskelig for funksjonshemmede foreldre. NHF Trondheim sender en oversikt til
rådmannens representant om hvilke skoler dette gjelder slik at rådmannen deretter kan ta
kontakt med skolene for å undersøke dette.
VEDTAK
NHF Trondheim sender en oversikt til rådmannens representant om hvilke skoler dette gjelder
slik at rådmannen deretter kan ta kontakt med skolene for å undersøke dette.
4. KFU avsluttet møtet med en diskusjon om brukermedvirkning/brukerrepresentasjon.

Utdelt i møtet:
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- E-post om status for tilrettelegging Nyhavna fra Kjell Husby datert 28.01.11
- E-post med spørsmål fra NHF Trøndelag og svar fra Anne Karine Dogger om parkering for
funksjonshemmede Granåsen datert 26.01.11

Møtet hevet kl. 19.55

John Stene
leder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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