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Behandling:
Elin M Andreassen (FrP) foreslo pva FrP, Ap, SV, Sp, MDG alternativ til innstillingen:
Til pkt 1:
Dagtilbudstjenesten er et tiltak som har som mål å bedre og opprettholde funksjonsnivå, skape trivsel
og positive opplevelser for den enkelte, og gi brukerne opplevelsen av å kunne gå på jobb. Tjenesten
skal bidra til at den enkelte bruker får en aktiv og meningsfylt hverdag, tilpasset sitt funksjonsnivå og
behov.
Til pkt 5:
Et helhetlig tjenestetilbud skal ivaretas innefor best effektive omsorgsnivå, etter individuell vurdering
av den enkelte bruker. Aktiviteter skal være tilpasset hver enkelt bruker sitt funksjonsnivå og behov,
ved at individuelle ferdigheter og interesser vektlegges. Brukermedvirkning må være en del av
utvikling av dagtilbudstjenesten.
Til pkt 6 (Endring i kursiv):
I alle beslutninger om tjenestetilbud skal brukermedvirkning være utført og dokumentert. Dette må
omfatte både brukere og eventuelt pårørende. Påvirkning av egen hverdag skal stå sentralt.
Tjenesten må organiseres slik at den fremmer den enkeltes evner til å foreta valg.
Til pkt 8:
Dagtilbudstjenesten skal ha et bredt og variert tilbud, til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg VTAplasser.
Elin M Andreassen (FrP) foreslo pva FrP:
Til pkt 4:
Fortsatt delt ledelse av botiltak og dagtilbud skal sikre et tydelig skille mellom arbeidsaktivitet og
fritid, gode fagmiljø innenfor dagtilbudstjenesten og brukerens opplevelse av å være arbeidstaker selv
om man ikke kan nyttiggjøre seg VTA-plasser.
Tillegg til pkt 10:
Kommunen skal samarbeide med frivilligsentralene i dette arbeidet.
Elin M Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
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.

Saksprotokoll for Bystyret 16.12.2010

Individuell tilpasning av bolig og aktivitet er viktig for å sikre trygge rammer i en meningsfylt hverdag.
Gruppetenking kan i denne sammenhengen være begrensende.
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Til pkt 4:
Felles ledelse og botiltak skal gi økt samhandling, et bredere helhetlig tjenestetilbud, økt dagtilbud og
større fleksibilitet for brukerne. Kvaliteten i tjenesteområdet styrkes gjennom omprioritering fra
administrative kostnader til tjenestetilbud for brukerne. Det skal skapes et tydelig skille mellom hjem
og dagtilbud.
Nytt pkt:
Det startes umiddelbart opp en prosess med brukerorganisasjonene, de ansatte og deres
organisasjoner for å utvikle en god modell for felles ledelse av bo- og dagtilbudet for brukerne innen
dette området. Rådmannen må vurdere om andre enheters arbeidsområde og kompetanse skal inngå
i denne prosessen.
John Stene (Ap) foreslo pva Ap, FrP, SV, Sp, MDG nytt pkt:
Brukere som bor i egen bolig må spesielt ivaretas i dagtilbudet.
John Stene (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Foreliggende sak har ikke behandlet opplæringsrettighetene til målgruppa ihht Opplæringslovens §4.
Bystyret ber om å få behandlet dette i en seinere sak om tjenester for denne målgruppa i
sammenhengen med planen for voksenopplæringa i kommunen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Andreassens forslag til pkt 1 ble Andreassens
forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag til pkt 4 fikk 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R) og falt.
Innstillingen pkt 4 fikk ingen stemmer og falt.
Stenes forslag til pkt 4 ble vedtatt mot 36 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1MDG)
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Andreassens forslag til pkt 1 ble Andreassens
forslag vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
Innstillingen pkt 7 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 8 og Andreassens forslag til pkt 8 ble Andreassens
forslag vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Innstillingen pkt 9 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Stenes tilleggsforslag pva Ap, FrP, SV, Sp, MDG ble vedtatt mot 1 stemme (1MDG).
Andreassens tilleggsforslag til pkt 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Stenes tilleggsforslag pva Ap, SV, Sp, MDG ble vedtatt mot 35 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF,
3R)
H, V, KrF, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, FrP, PP, V, KrF, R sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, Sp, MDG.
VEDTAK:
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Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:
1. Dagtilbudstjenesten er et tiltak som har som mål å bedre og opprettholde funksjonsnivå, skape
trivsel og positive opplevelser for den enkelte, og gi brukerne opplevelsen av å kunne gå på
jobb. Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en aktiv og meningsfylt hverdag, tilpasset
sitt funksjonsnivå og behov.
2.

Hovedmålgruppen til dagtilbudstjenesten er personer i aldersgruppa 18-67 år
• med store bistandsbehov, dvs som ikke ved egen hjelp kan oppsøke steder og miljøer som
gir mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke kan nyttiggjøre seg NAVs tilbud om varig tilrettelagt arbeid.
I tillegg skal dagtilbudstjenesten, gjennom ”åpne dagtilbud”, gi tilbud til personer i aldersgruppa
18-67 år
• som på grunn av funksjonshemming er varig ufør,
• som ikke ønsker et arbeidsrettet tilbud gjennom NAV, men som har behov for og nytte av et
aktivitetstilbud på dagtid for å forebygge isolasjon og inaktivitet.

3.

Målgruppe for dagtilbudstjenesten skal ikke være knyttet til en spesiell diagnose, men være
basert på funksjonsnivå og behov.
4. Felles ledelse og botiltak skal gi økt samhandling, et bredere helhetlig tjenestetilbud, økt
dagtilbud og større fleksibilitet for brukerne. Kvaliteten i tjenesteområdet styrkes gjennom
omprioritering fra administrative kostnader til tjenestetilbud for brukerne. Det skal skapes et
tydelig skille mellom hjem og dagtilbud.
5. Et helhetlig tjenestetilbud skal ivaretas innefor best effektive omsorgsnivå, etter individuell
vurdering av den enkelte bruker. Aktiviteter skal være tilpasset hver enkelt bruker sitt
funksjonsnivå og behov, ved at individuelle ferdigheter og interesser vektlegges.
Brukermedvirkning må være en del av utvikling av dagtilbudstjenesten.
6. I alle beslutninger om tjenestetilbud skal brukermedvirkning være utført og dokumentert. Dette
må omfatte både brukere og eventuelt pårørende. Påvirkning av egen hverdag skal stå sentralt.
Tjenesten må organiseres slik at den fremmer den enkeltes evner til å foreta valg.
7. Det skal utvikles flere ”åpne dagtilbud” som gir større fleksibilitet både når det gjelder tid og
omfang.
8. Dagtilbudstjenesten skal ha et bredt og variert tilbud, til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg
VTA-plasser.
9. Trondheim kommune skal legge til rette for varig tilrettelagte arbeidsplasser
(arbeidsmarkedstiltaket VTAO) i egen organisasjon.
10. Frivillig arbeid skal være en del av dagtilbudstjenestens virksomhet, både som mottaker av
frivillighet og som bidragsyter. Kommunen skal samarbeide med frivilligsentralene i dette
arbeidet.
11. Brukere som bor i egen bolig må spesielt ivaretas i dagtilbudet
12. Det startes umiddelbart opp en prosess med brukerorganisasjonene, de ansatte og deres
organisasjoner for å utvikle en god modell for felles ledelse av bo- og dagtilbudet for brukerne
innen dette området. Rådmannen må vurdere om andre enheters arbeidsområde og kompetanse
skal inngå i denne prosessen.
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