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Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo pva FrP, Ap, SV, Sp, MDG følgende alternative forslag
(erstatter innstillingen pkt 1-7):
Pkt 1
Kommunen skal sikre at psykisk utviklingshemmede får riktige tjenester som tar sikte på å
opprettholde og forbedre funksjonsnivå, skape positive opplevelser og sikre trygge og stabile
Pkt 2
Prinsippet om best effektive omsorgsnivå, BEON, skal alltid ligge til grunn for valg av tjenestetilbud,
sammen med individuell vurdering av hjelpebehov.
Pkt 3
Kommunen skal styrke bredden i tjenestetilbudet ved å opprette flere bofellesskap med egen
bemanning, og boliger med nærhet til personalbase.
Pkt 4
Bofellesskap skal bygges med gode løsninger for å ivareta både brukere og ansattes behov for
trygghet og stabilitet. Antall leiligheter i bofellesskap må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra hvilke
behov som til enhver tid er gjeldende for målgruppen.
Pkt 5
Det skal etableres et samarbeid med NAV, med sikte på å etablere langt flere VTA-plasser i
Trondheim kommune, slik at antallet i større grad samsvarer med Trondheims andel av befolkningen.
Kommunen må sikre at personer som ikke kan nyttiggjøre seg VTA plasser får et tilbud i dagtilbudet
som er tilpasset ens funksjonsnivå”
Pkt 6
Brukere innenfor denne målgruppen som saken gjelder, skal som hovedregel ikke ha tidsavgrensede
leiekontrakter.
Nytt pkt:
Bystyret forutsetter at alle frigjorte midler som følge av denne planen, benyttes innen området, og på
en slik måte at køen av boligsøkende reduseres, samt at tilbudet kvalitativt styrkes på dagtilbudet. En
del av kvalitetsforbedringen vil være at brukere får færre personer å forholde seg til.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
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Merknadsstillerne vil fremheve behovet for arbeidsaktivitet også hos brukere som ikke kan
nyttiggjøre seg VTA-plasser. For mange brukere er det å kunne ”gå på jobb” knyttet til stolthet og
identitet. Dette kan i seg selv ha en egenverdi i form av styrket selvbilde og motivasjon.
Individuell tilpasning av bolig og aktivitet er viktig for å sikre trygge rammer i en meningsfylt hverdag.
Gruppetenking kan i denne sammenhengen være begrensende.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo tillegg til innstillingens pkt 8:
Dette forutsetter at de som har krav på plass i bofellesskap blant de det søkes for, får kommunal
plass innen 2 år etter søknadstidspunkt. Dersom dette ikke lar seg oppfylle vil kommunen støtte det
private initiativ
Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R og KrF:
Rådmannen pålegges å lage en framdriftsplan for utbygging av boligtilbudet til psykisk
utviklingshemmede slik at alle som har lovmessig krav på plass i bofellesskap skal få det senest i
slutten av neste bystyreperiode. Forpliktelsen er uavhengig av om de forventede innsparinger innefor
tjenesteområdet blir innfridd.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Ved alternativ votering mellom innstillingen 1-4 og Andreassens forslag 1-4 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 fikk ingen stemmer og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 6 og Andreassens forslag 5 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 7 og Andreassens forslag 6 ble Andreassens forslag
enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 8 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R). (Blir pkt 7 i vedtaket)
Byrkjeflots forslag pva R, tillegg til innstillingen pkt 8, fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Andreassens tilleggsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R). (Blir pkt 8 i vedtaket)
Byrkjeflots forslag pva R og KrF fikk 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP) og falt.
H, KrF, V, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar at:
1. Kommunen skal sikre at psykisk utviklingshemmede får riktige tjenester som tar sikte på å
opprettholde og forbedre funksjonsnivå, skape positive opplevelser og sikre trygge og stabile
2. Prinsippet om best effektive omsorgsnivå, BEON, skal alltid ligge til grunn for valg av
tjenestetilbud, sammen med individuell vurdering av hjelpebehov.
3. Kommunen skal styrke bredden i tjenestetilbudet ved å opprette flere bofellesskap med egen
bemanning, og boliger med nærhet til personalbase.
4. Bofellesskap skal bygges med gode løsninger for å ivareta både brukere og ansattes behov for
trygghet og stabilitet. Antall leiligheter i bofellesskap må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra
hvilke behov som til enhver tid er gjeldende for målgruppen.
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5.

6.
7.

8.

Det skal etableres et samarbeid med NAV, med sikte på å etablere langt flere VTA-plasser i
Trondheim kommune, slik at antallet i større grad samsvarer med Trondheims andel av
befolkningen. Kommunen må sikre at personer som ikke kan nyttiggjøre seg VTA plasser får et
tilbud i dagtilbudet som er tilpasset ens funksjonsnivå”
Brukere innenfor denne målgruppen som saken gjelder, skal som hovedregel ikke ha
tidsavgrensede leiekontrakter.
Kommunen kan støtte bygging av private boliger med personalbase. Dette må i slike tilfeller
være en del av Rådmannens plan for boligutbygging, og være en del av
driftskostnadsvurderingene som budsjettene lager rammer for.
Bystyret forutsetter at alle frigjorte midler som følge av denne planen, benyttes innen området, og
på en slik måte at køen av boligsøkende reduseres, samt at tilbudet kvalitativt styrkes på
dagtilbudet. En del av kvalitetsforbedringen vil være at brukere får færre personer å forholde seg
til.
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