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Trondheim kommune
Saksutredning:
ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004
FORMÅL OG OPPGAVER.
Kommunalt råd for funksjonshemmede ble opprettet av Trondheim sosialstyre 22.11.1972. Rådets
opprettelse og virksomhet er i samsvar med de anbefalinger Sosialdepartementets rundskriv I-42/99 gir når
det gjelder representasjonsordning for funksjonshemmede i kommunene. Rådet skal fungere som et
rådgivende organ for kommunen, og skal gis anledning til å behandle alle saker som gjelder de
funksjonshemmedes levekår. Rådet har også avgjørelsesmyndighet i tildelingssaker som angår tiltak for
funksjonshemmede, hvor den økonomiske støtten tildeles etter nærmere bestemte retningslinjer.
SAMMENSETNING.
Rådet består fortsatt av 6 representanter fra organisasjonene, 3 politisk oppnevnte og en fra hvert
administrative fagområde. Det har skjedd en endring i sammensetningen av Rådets medlemmer i 2004.
Vera Bergsaune fra Norsk Revmatikerforbund ble fritatt fra sitt verv i november 2004, og Kari Kvernild
fra samme organisasjon trådte inn i hennes sted.
SAKER/MØTER.
I løpet av 2004 ble det avholdt fem ordinære møter. Det er gitt uttalelse i følgende saker:
Plan for helhetlig omsorgstjeneste
Tilrettelegging av avfallscontainere for funksjonshemmede
Transporttjeneste
Retningslinjer for bruk av personlig assistent
Brukerinnflytelse
Økonomistyring Trondheim - en funksjonsvennlig by
Handlingsplan for fysisk medisinsk rehabilitering
Økonomiplan og budsjett
Det er avholdt et fellesmøte hvor brukerorganisasjonene var representert. Transporttjenesten for
funksjonshemmede har vært viet stor oppmerksomhet bl. a på fellesmøtet. Dette bl. a som følge av at
Trondheim kommune er inne i en prøveordning når det gjelder felles transporttjeneste.
Arbeidsutvalget har hatt møter for å forberede rådets møter. Sakliste er utarbeidet, gjennomgått og det er
utarbeidet forslag til vedtak i de aktuelle saker.
Rådet har invitert flere fra Rådmannens stab til møtene for å orientere om ulike saker.
ØKONOMI/BUDSJETT.
Rådet hadde i 2004 et budsjett på kr 250.000 hvorav kr 197.600 ble fordelt til lag og organisasjoner fra
en post til tildeling til funksjonshemmedes organisasjoner. Rådet kan tildele økonomisk støtte for tiltak som
kan fremme de funksjonshemmedes levekår. Nye retningslinjer for tildeling ble behandla og vedtatt som
egen sak i 2004. Tildelingen av støtte ble vurdert og besluttet gjennom en sak i 2004. Retningslinjene og
søknadsskjema presenteres på rådets hjemmeside under Trondheim kommune.
Rådet vedtok i 2003 at det ikke skulle utdeles noen midler fra Jens Folstadlis testamentariske gave for
2004. Dette på grunn av for lav rente på midlene som gjorde at det ble det for lite overskudd til å sette i
gang en tildelingsrunde.
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ORGANISATORISKE ENDRINGER.
Rådet fikk ny sekretær fra april 2004 og ut året; Torbjørn Rasmus Sølsnæs.
ANNET
En brosjyre som beskriver rådet er påbegynt men ikke sluttført.

Konklusjon
Årsmeldingen sendes bystyret med følgende innstilling:
Bystyret godkjenner årsmelding for 2004 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Bystyresekretariatet, 28.04.2005.

Kari Aarnes
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