Trondheim kommune

Saksframlegg
TJENESTETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG DERES FAMILIER
Arkivsaksnr.: 06/19299
Forslag til innstilling

1. Tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier tilrettelegges så fleksibelt som
mulig og i dialog med brukerne av tjenestene. Videre arbeid med kvalitet skjer gjennom eget
utviklingsprogram for barne- og familietjenesten
2. Bystyret gir sin tilslutning til følgende prioriteringer i den videre utvikling av tjenestetilbudet:
a) Gjennom gruppetilbud og samarbeid med nettverk og frivillige organisasjoner skal familier få tidlig hjelp
til å mestre en større omsorgsbyrde
b) Det arbeides med forbedring av informasjon, råd og veiledning innenfor Offentlig servicekontor og
lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
c) Tilbudet i avlastningsboligene prioriteres for alvorlig syke barn og barn med omfattende pleie- og
omsorgsbehov
d) Privatavlastning, praktisk bistand i hjemmet og tilrettelagt fritid prioriteres i forhold til familier som har
mindre omsorgsbelastning
e) Det utvikles en egen tiltakstrapp som skal være et verktøy både for den skjønnsutøvelsen som foretas
på enhetene, og for saks- og klagebehandling i enkeltsaker
3. Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode med en ramme på inntil 15 timer pr
uke. Bystyret forutsetter at ordningen fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og praktisk
bistand.
4. Bystyret vedtar innføring av egenbetaling ved bruk av tilsynsordninger utenom skoletid på
ungdomstrinnet og i videregående skoler fra skoleåret 2007/2008. Egenbetaling følger samme
retningslinjer som SFO.

Saksfremlegg - arkivsak 06/19299
70205/ 06

1

Trondheim kommune
1.Bakgrunn
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier har behov for tjenester som ytes av mange og
forskjellige instanser. Tjenestene er hjemlet i ulike lover og forskrifter der kommunen er sentral i forhold til
informasjon, veiledning, koordinering og tjenesteyting. I saken drøftes de tjenester kommunen har ansvar.
Saken fremmes med henblikk på å avklare prioriteringer og stand-arder for kommunens tjenestetilbud
fremover. Saken omfatter generelle støtteordninger til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres
familier, men ikke skole- og barnehagetilbudet.
Videre tydeliggjøres hvordan kvalitetsutvikling tenkes ivaretatt.
2.

Kommunens tjenestetilbud

a. Råd og veiledning
Plikten til å gi råd og veiledning følger både av forvaltningsloven og av særlover eller forskifter. Slik
veiledning kan omfatte informasjon om aktuelle tjenester, orientering om saksgang ved søknader om
tjenester eller ytelser fra ulike instanser. Råd og veiledning omfatter imidlertid også bistand i forbindelse
med habilitering, helsehjelp, problematferd, systematisering av hverdagen, organisering i hjemmet eller
sosiale problemer. Gjennom barne- og familietjenesten har Trondheim kommune en tverrfaglig kompetanse
som er godt tilgjengelig for barn og unge og deres familier i bydelene, og det arbeides målrettet med
kvalitets- og kompetanseutvikling. Samtidig gir samlokaliseringen med statlige hjelpetjenester i Offentlig
servicekontor, anledning til å koordinere informasjon og forvaltning på en annen og bedre måte enn
tidligere.
b. Helsetjenester
Retten til nødvendig helsehjelp er hjemlet i kommunehelseloven, og barn med funksjonsnedsettelser følges
opp tidlig gjennom helsestasjon og fastlege. Nødvendig helsehjelp fra 1. linjetjenesten kan omfatte
sykepleie, ergoterapi eller fysioterapi i hjem, skole og barnehage. Utviklingen innenfor barne- og
nyfødtmedisinen har ført til at flere barn har behov for mer omfattende og spesialisert helsehjelp fra
Trondheim kommune. Behovet for ergo-, fysio-, sykepleietjenester og psykisk helse-hjelp har av denne
grunn økt vesentlig inneværende år. Både sykepleie-, ergo- og fysioterapi-tjenester fra kommunen har pr i
dag en underkapasitet i forhold til meldt behov, og særlig sykepleietjenester i hjemmet utløser stadig større
kostnader for kommunen.
c. Praktisk bistand og opplæring
I rundskriv til sosialtjenesteloven beskrives praktisk bistand som hjelpevirksomhet i hjemmet m.a. til
funksjonshemmede og barnefamilier. Det stilles ikke bestemte krav til organisering eller standarder for
innhold og omfang. Slik bistand skisseres likevel som et alternativ til institusjons-omsorg, eksempelvis tilbud
i avlastningsbolig. I forhold til familier med funksjonshemmede barn er praktisk bistand og opplæring også
sentralt for å oppnå fleksiblitet i tiltakene rundt det enkelte barn og barnets familie.
d. Avlastningstjenester
Avlastningstjenesten for barn og unge er en byomfattende enhet som gir tilbud til familier som p.g.a. barnets
funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen.

Plasser i avlastningsbolig
Herunder plasser i barnebolig
Antall familier som brukte avlastn.boligene
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27
4
80
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42
10
90
2
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Antall familier med privatavlastning
Barn 0 - 5 år i avlastningsbolig
Barn 0 – 18
Ungdom over 18 i avlastningsbolig

107
29
157
16

200
47
249
39

På grunn av omorganiseringer er regnskapstallene for avlastning til barn og unge i denne perioden ikke
direkte sammenlignbare. Dersom en holder privatavlastning utenom viser regnskapet en utgift på 32 mill i
2001, økende til 48 mill i 2005. Veksten i utgiftene anslås ut fra dette 12 mill, eks. lønns- og prisvekst.
Økningen i utgifter til privatavlastning fra 107 til 200 familier kommer i tillegg til dette.
Tilbudet i avlastningstjenesten gis etter lov om sosiale tjenester eller som hjelpetiltak etter barne-vernloven.
Kapasiteten har økt betydelig i perioden 2001 – 2006, og omfatter nå 11 avlastningsboliger i tillegg til privatavlastning. Økningen skyldes et større antall plasser i barnebolig, økt antall voksne
brukere som finansieres av Helse- og velferdstjenesten og økt antall familier som får privatavlastning. For å
kunne dekke behovet har kommunen rehabilitert internatene på Dalgård, slik at disse i dag fremstår med
totalt 12 plasser. Ett av internatene er særlig tilrettelagt for alvorlig syke barn, og denne boligen har om lag
17 brukere i dag fordelt på fire heldøgnsplasser. Gjennom byggingen av Elgeseter barnehage- og
avlastningsbolig vil kapasiteten på denne typen plasser øke med åtte plasser fra høsten 2007.
Kriterier og standardene for tjenestenivået ble behandlet av bystyret i desember 2001 (sak 159/01). I
denne saken ble det fattet vedtak om en minstestandard for avlastning på 20 døgn pr år, og tilleggskriterier for tildeling utover dette. Utviklingen viser at antallet familier som bruker tilbudet i
avlastningsboligene er noenlunde stabilt. En viktig årsak til tilveksten av slike boliger i perioden er at flere
familier fyller tilleggskriteriene for et tilbud utover minstestandard. Samtidig har barn i aldersgruppen 0-5 år
økt vesentlig fra 2001/2002.
Når det gjelder privatavlastning utarbeidet rådmannen nye satser for godtgjøring til privatavlastere
gjeldende fra 2005. Nivået på godtgjøringen vurderes nå i større grad enn tidligere forhold til omsorgs- og
pleiebehovet hos det enkelte barn.
e. Tilsynsordninger utenom skoletid
Tilsynsordninger ut over 7. trinn i grunnskolen er ikke lovpålagt for kommunen. For en del
funksjonshemmede elever vedvarer tilsynsbehovet gjennom hele grunnskolen og i videregående. Bystyret
behandlet derfor i januar 2006 (sak 2/06) forslag om opprettelse av tilsynsordninger utenom skoletid på
ungdomstrinnet og videregående. Tilbudet innebærer mulighet for tilsyn før og etter undervisningstid i
skoleåret. For elever på ungdomstrinnet omfatter ordningen også skolens ferier, med unntak for tre uker i
sommerferien. For elever på videregående har en fra 2006 innledet samarbeid med kommunens dagsenter
om et dagtilbud i skoleferiene. Seks ungdomsskoler og fire videregående skoler har etablert
tilsynsordninger inneværende skoleår.
I bystyresak 2/06 foreslo rådmannen foreldrebetaling etter SFO-reglementet for disse tilsyns-ordningene.
Forslaget er i tråd med gjeldende praksis for tilbudet ved Dalgård skole, som også omfatter SFO for
ungdomstrinnet. Rådmannen la også til grunn at familiene som bruker dette tilbudet, vil ha rett til stønad fra
folketrygden for å få dekket de ekstrautgiftene egenbetalingen medfører. Bystyret ønsket å ta stilling til
dette i forbindelse med foreliggende sak.
f. Støttekontakt/Tilrettelagt fritid
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Det er et viktig mål for Trondheim kommune å sikre at barn og unge med funksjonshemming har reelle
valgmuligheter i kultur- og fritidsaktiviteter. For å oppnå dette har kommunen valgt en strategi der kultur og
fritid tilrettelegger fritidstilbud sammen med søker, rekrutterer, tilsetter og lønner støttekontakter,
assistenter og andre hjelpere for gjennomføring av aktiviteter. Det satses i stor grad på gruppebaserte
tilbud. Nærmere 300 barn og unge har tilbud om tilrettelagt fritid i Trondheim kommune inneværende år.

g. Omsorgslønn
I henhold til lov om sosiale tjenester skal omsorgslønn være en del kommunens tilbud til foreldre med
funksjonshemmede barn, men er ikke en pliktmessig ytelse på linje med avlastning, praktisk bistand og
støttekontakt. Omfanget av omsorgslønn vurderes ut fra familiens situasjon og omsorgs-belastning, og i
enkelte tilfeller er det gitt godtgjøring opp til 38 pr. uke. I 2004 mottok nærmere 80 familier omsorgslønn
på grunn av omsorg for barn med funksjonshemming. Omsorgslønn vurderes vanligvis ikke før barnet er
fylt 3 år, og erfaringsmessig øker omsorgs-belastningen med barnets alder. De fleste mottagere av
omsorgslønn i Trondheim kommune har omsorg for barn i aldersgruppen 9-15 år.
h. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA er en alternativ måte å organisere hjelp til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell. I denne
ordningen kan tjenestemottakeren leie egne assistenter og være arbeidsleder for disse. Brukerstyrt
personlig assistanse har så langt ikke vært et tilbud til familier i Trondheim kommune med omsorg for
funksjonshemmede barn. Kommunen står imidlertid fritt til å tilby BPA også til familier, forutsatt at
foreldrene påtar seg arbeidslederansvaret. En ordning med personlige assistenter til familier vil erstatte
andre kommunale tjenester.
3. Hjelpestønad og grunnstønad fra folketrygden
Hjelpestønad fra folketrygden skal ytes til foreldre når et barn har behov for omsorg og pleie ut over det
som er normalt for alderen p.g.a. funksjonshemming. Stønaden er gradert ut fra en konkret vurdering av
medisinske forhold samt pleie- og omsorgsbelastning. Ordinær hjelpestønad utgjør ca 11.000 kr/år og
forhøyet hjelpestønad i overkant av 71.000 kr/år (sats 4). Stønaden kan bla a brukes til å lønne nødvendig
hjelp til familien. Grunnstønad fra folketrygden skal ytes som kompensasjon for dokumenterte ekstrautgifter
på grunn av varig sykdom, eksempelvis til hjelpemidler, transport, drift av bil med videre. Ekstrautgiftene
må være over 6.600 kr/år, som også er laveste stønadssats. Høyeste sats for grunnstønad er i overkant av
33.000 kr/år.
4. (Re)-habiliteringstjenester og individuell plan
(Re)- habiliteringstjenester for barn og unge er et lovpålagt ansvar både for kommunen og for
spesialisthelsetjenesten. Kommunen samarbeider her med aktører som St. Olav, Tronsletten og andre
kompetansesenter for å kunne gi nødvendig bistand slik at barn og unge kan oppnå best mulig mestring,
selvstendighet og deltagelse i nærmiljø, skole og barnehage. Kommunens kompetanse og ressurser er
delvis samlet i de byomfattende fysio- og ergoterapitjenestene, men er også tilgjengelig på
forvaltningskontorene i bydelene. Mål og prioriteringer for disse tjenestene er vedtatt i kom-munens plan
for helhetlige habilitering- og rehabiliteringstjenester 2005- 2008, og det legges vekt på å utvikle god og
systematisk samhandling i dette arbeidet.
Sentralt i arbeidet med (re)-habilitering for barn og unge står individuell plan. Retten til en slik plan omfatter
brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og planen er et verktøy eller en metode for
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oversikt og koordinering i forhold til den enkelte familie. Individuell plan gir ingen rett til tjenester. Tjenester
og tiltak skal vurderes ut fra søknad og i forhold til aktuell særlov og beskrives i et enkeltvedtak. I overkant
av 200 barn og unge har fått utarbeidet en individuell plan i Trondheim kommune, og dette tallet er økende.
5. Synspunkter fra brukerorganisasjonene
I arbeidet med saken har rådmannen gjennomført drøfting med brukerorganisasjonene og oversendt saken
til uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede. Uttalelsen fra Rådet følger saken som vedlegg.
Kommunen får positiv tilbakemelding i forhold til satsing på gruppeaktiviteter innenfor tilrettelagt fritid. For
å utnytte dette er det likevel behov for å bedre transportordningene, og det pekes på mulig samarbeid med
frivillighetssentralene i denne sammenheng. Ekstrabelastningen ved å ha alene-ansvar for et
funksjonshemmet barn understrekes. Mangel på tilsyn etter kl 14 på ettermiddagen kan for mange
eneforeldre være en større belastning enn det å dekke barnets omsorgs- og pleiebehov. Det pekes også på
at situasjonen for barnet kan skifte og at hjelpeapparatet må fungere fleksibelt i forhold til dette.
Organisasjonene utrykker skepsis i forhold til å dreie bruken av eksisterende ressurser for å finansiere
omprioriteringer i tjenestetilbudet. Dette kan ramme tilbudet grupper med mindre behov. Det påpekes også
som viktig at hjelpeapparatet ser på det individuelle behovet til familien og barnet, og ikke tilrettelegger
tilbud ut fra en diagnose. Støttekontaktordningen oppfattes som minimal. Reduksjon av SFO- plasser ut
over 4. trinn er uakseptabelt. Og det uttrykkes også bekymring for at SFO ikke får tilstrekkelig med ekstra
midler. Det kom i tillegg synspunkter på flere sider ved skoletilbudet.
6. Vurdering
Generelt om tjenestetilbudet
Ressursinnsatsen i forhold til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier har økt betydelig i
siste 4-årsperiode.
Den totale ressursinnsatsen fra kommunen på de tjenestene som er beskrevet i denne saken ligger, etter
rådmannens oppfatning, på et forsvarlig nivå. I budsjett og okonomiplan har en økt rammene til
helsetjenester for alvorlig syke barn vesentlig. Gjennom egne bystyresaker er det også igangsatt nybygg av
en avlastingsbolig (Elgeseter) og en barnebolig (Uståsen) som vil kunne øke kvaliteten og omfanget av
tilbudet i økonomiplanperioden. Samtidig er det en manglende dekning av behovet på en del områder,
eksempelvis for fysio- og ergoterapi, avlastning og tilrettelagt fritid.
Hovedtrategiene for å møte det økte behovet ligger ligger, etter rådmannens vurdering, i en målrettet
satsing på kompetanse- og kvalitetsutvikling Ut fra tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene er det
fortsatt behov for å bedre kvaliteten på enkelte områder.
Bedre personalflyt mellom avlastning, skole og SFO kan være et virkemiddel for å dekke den
kompetansen som etterspørres, samt å redusere antall hjelpere.
I tillegg vil det være være viktig å innrette de tyngste tiltakene mot barn og familier med de mest omfattende
behovene, og å øke fleksibiliteten og valgmulighetene for familiene som har mindre omsorgsbelastning.
Rådmannen vil følge opp dette særskilt gjennom utvikling av en egen tiltakstrapp for lik skjønnsutøvelse for
ulike kategorier av omsorgsbelastninger. Tiltakstrappen vil være et verktøy både for den skjønnsutøvelsen
som foretas på enhetene, og for saks- og klagebehandling i enkeltsaker.
Stort press og store endringer i etterspørselen etter tjenester, gjør det nødvendig å legge arbeid i å utvikle
behovsprognoser basert på fødselsdata.
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Informasjon, råd og veiledning
Informasjon om ulike støttetjenester til familier med barn som har særlige behov og ansvaret mellom de
ulike etatene kan erfaringsmessig være uoversiktlige. Samlokaliseringen med statlige etater gjennom
Offentlig servicekontor bør gi grunnlag for bedre informasjon om ulike ytelser og tjenester, og
koordineringen av disse. I arbeidet med individuell plan og habilitering vil også samarbeidet med
spesialisthelsetjenesten være sentralt. St. Olav, Tronsletten, BUP-klinikk eller habiliteringstjenesten er
viktige faginstanser både for familiene og for kommunen. Forventningene til de kommunale hjelpetjenestene
skapes erfaringsmessig ofte i familienes møte med 2. linje-tjenesten. For Trondheim kommune vil det
derfor være nødvendig med et avtalebasert og nært samarbeid med disse instansene.
Det er også behov for økt samarbeid med frivillige aktører og organisasjoner om gruppetilbud og
familiestøtte for å mestre en krevende omsorg .

Avlastningstjenester
Antallet plasser i avlastningsbolig økt med om lag 35% og antallet familier med privatavlastning med rundt
100% siden 2001. Avlastningstjenesten for barn og unge står foran en omstilling ved at ansvaret for
tjenester til de voksne brukere fra 2006 ble besluttet overført til Helse- og velferd. Utflytting av de voksne
brukere medfører en reduksjon av antall boliger og en endring av bolig-strukturen i avlastningstjenesten.
Det totale antallet plasser for barn opprettholdes. Samtidig merkes presset fra familier med små barn som
har behov for behov for omfattende helsehjelp i avlast-ningsbolig eller i hjemmet. Ut fra hensynet til bruk av
ressurser og de medisinfaglige utfordringene disse barna representerer, vurderer rådmannen det som riktig
å prioritere avlastning i bolig til disse familiene. Dette vil være en særlig utfordring for kommunen i årene
som kommer, og et nært samarbeid med St.Olav rundt disse barna vurderes som nødvendig. Dette gjelder
også drifts-opplegget for den nye Elgeseter avlastningsbolig, der kapasiteten i avlastningsdelen vil bli inntil
12 plasser, spesielt tilrettelagt for barn med omfattende funksjonsnedsettelser. Det er ikke lagt inn økte
ressurser til drift av disse 12 plassene. Driftsøkonomien er knyttet til flytting av deler av dagens aktivitet på
Dalgård med fire plasser. Drift av de øvrige åtte plassene må ses i sammenheng med økte ressurser i
budsjettet til alvorlig syke barn. Samtidig legger rådmannen opp til å kunne tilby tilrettelagte
avlastningsplasser til andre kommuner. Det vil også være behov for en egen kriseplass i avlastningsdelen på
Elgeseter.
En slik prioritering av avlastningsboligene medfører at familier med mindre belastning må få andre typer
bistand og tjenester. I brukerundersøkelsen fra juni 2006 nevner flere familier at tilrettelagte fritidstilbud,
støttekontakter, sommertilbud og SFO-tilbud i tenåringsalder, kan erstatte eller redusere behovet for
avlastning. Brukerundersøkelsen viser også at mellom 85-90 % av brukerne er fornøyd eller svært fornøyd
med avlastningstjenestens forutsigbarhet og kvalitet. Om lag 70% av brukerne ønsker fast avlastning
innenfor en innvilget tidsramme. Erfaringsmessig etterspør mange familier både mindre døgnavlastning i
tillegg til avlastning på andre tidspunkt enn det som gis i dag. Dette en utfordring både i forhold til
fleksibilitet i denne tjenesten spesielt, men også til andre tiltak som kan virke avlastende for familiene. Det
må også vurderes om privatavlastning og praktisk bistand i hjemmet i større grad kan erstatte
avlastningsdøgn i bolig for de familiene som har mindre omsorgsbelastning.
Antallet familier som får innvilget privatavlastning har som påpekt økt betydelig de siste år. I tillegg til
utgiftsveksten representerer denne virksomheten en stor utfordring i forhold til administrasjon, oppfølging
og kvalitetssikring. Prioriteringen av familier med barn som har et omfattende hjelpe-behov i forhold til
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boligavlastning, tilsier at muligheten for privatavlastning må opprettholdes på dagens nivå. Rådmannen vil
vurdere et system for kvalitetssikring av privatavlastning.
Omsorgslønn
Omsorgslønn fra kommunen og forhøyet hjelpestønad fra folketrygden er ytelser til samme formål, å sikre
at barnet får nødvendig pleie og omsorg. Ytelsens status i lovverket tilsier at det kan legges en høyere
terskel for omsorgslønn enn for andre tjenester som er beskrevet i saken. I noen familier kan omsorgslønn
erfaringesmessig være et godt alternativ til praktisk bistand og avlastning, og gi en bedre fleksibilitet i
forhold til å møte familiens behov.
Brukerstyrt personlig assistanse
Denne ordningen vil kunne bidra til å konsentrere ressursene på færre tiltak og hjelpere i den enkelte
familie. Rådmannen ønsker å prøve ut denne ordningen innenfor en ramme på inntil 15t pr uke.
Forutsetningen vil være at barnets foreldre engasjerer assistentene og påtar seg arbeidsleder-ansvaret for
disse. Foreldrene kan administrere ordningen selv, eller overlate dette til ULOBA eller til Trondheim
kommune. Administrasjonen fra kommunen vil i tilfelle omfatte betaling av lønn og arbeidsgiveravgift, men
uten at assistentene har et tilsettingsforhold til kommunen. Rådmannen forutsetter at ordningen evalueres
etter to års prøvetid.
Egenbetaling
Ut fra forskiftene er det ikke anledning til å kreve egenbetaling for praktisk bistand, omsorgslønn,
støttekontakt eller avlastning. Unntaket er skolefritidsordninger eller tilsyn utenom skoletid i grunn-skolen,
der det kreves egenbetaling for alle elever som benytter seg av SFO. I saksfremlegget for bystyret om
utvidelse av denne ordningen til ungdomstrinnet og videregående skole, foreslo rådmannen egenbetaling
etter samme retningslinjer også for dette tilbudet.
Rådmannen tar utgangspunkt i at behovet for tilsyn utenom skoletid for en del elever vedvarer gjennom
hele skoleløpet, og at dette er både en ekstra belastning og utgift som andre familier ikke har. Ved
dokumentasjon kan slike ekstrautgifter kompenseres gjennom folketrygden. Rådmannen legger til grunn at
familiene har rett på slik kompensasjon. Egenbetaling er også i tråd med gjeldende praksis ved Dalgård
skole, der SFO er en del av det spesielt tilrettelagte skoletilbudet også på ungdomstrinnet.
7. Konklusjoner
Rådmannens hovedgrep i den videre utvikling og tilretteleggig av tjenestetilbudet kan ut fra dette
oppsummeres i følgende punkter:
•
•
•
•
•

Tjenestetilbudet skal være fleksibelt og med basis i god dialog med familiene
Det satses på videre kvalitetsutvikling av tiltak og tjenester gjennom eget utviklingsprogram for barneog familietjenesten
Arbeidet med informasjon, råd og veiledning forbedres gjennom utvikling av samarbeidet innenfor
Offentlig servicekontor og lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
Gjennom gruppetilbud og samarbeid med nettverk og frivillige organisasjoner skal familier få tidlig hjelp
til å mestre en større omsorgsbyrde
Tilbudet i avlastningsboligene prioriteres i forhold til familier med alvorlig syke barn og barn med
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•
•
•
•
•
•
•

omfattende pleie- og omorgsbehov
Privatavlastning, praktisk bistand i hjemmet og tilrettelagt fritid prioriteres i forhold til familier som har
mindre omsorgsbelastning
Brukerstyrt personlig assistanse prøves ut i et mindre antall familier i en to-årsperiode som et alternativ
til støttekontakt og praktisk bistand. Prøveordningen har en ramme på inntil 15t pr. uke
Det utvikles en egen tiltakstrapp for den målgruppen denne saken omfatter. Tiltakstrappen vil være et
verktøy både for den skjønnsutøvelsen som foretas på enhetene, og for saks- og klagebehandling i
enkeltsaker.
Det innledes samarbeid med St.Olav om faglig driftsopplegg for Elgeseter barnehage og
avlastningsbolig
En av plassene i avlastningsdelen øremerkes til korttids- og kriseopphold
To plasser i avlastningsdelen kan stilles til disposisjon for andre kommuner
Det innføres egenbetaling ved bruk av tilsynsordninger utenom skoletid på ungdomstrinnet og i
videregående skoler fra skoleåret 2007/2008. Egenbetaling følger samme retningslinjer som SFO.

Rådmannen i Trondheim, 20.11.2006

Jorid Midtlyng
Kommunaldirektør
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