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Utdelt på møtet:
• Saksprotokoll fra helse- og velferdskomiteens møte 27.09.2005
• Notat fra rådmannen v/Tor Åm datert 23.09.2005
• Uttalelse fra Trondheim lokallag av NFU
Saksordfører Morten Kokaas (FrP) korrigerte innstillingen: Siste setning i pkt 1 skal stå som siste
setning i pkt 2a.
Ola Borten Moe (Sp) foreslo pva Sp, Ap, H, FrP, PP, KrF, V, MDG, DEM:
Tillegg til pkt 3:
Bystyret ber rådmannen innføre ny boligstruktur så raskt som mulig.
Nytt pkt 7:
Bystyret vil understreke at personer med store funksjonsvansker skal ha likeverdige tjenester, uansett
årsak eller diagnose, eller om skaden er medfødt eller ervervet.
Morten Kokaas (FrP) tok opp rådmannens forslag:
1. Bystyret ber rådmannen om å utrede, organisere og iverksette følgende tiltak:
a. En ny organisering av tjenestetilbudet til utviklingshemmede (tjenester i bolig og tjenester i
dagtilbud) der det er et mål å redusere antall deltidsstillinger samt sikre optimal bruk av
ressurser og god kvalitet på tjenesten.
b. Redusere transportkostnader mellom bolig og dagtilbud ved at dagtilbud primært tilbys i
boligadressens bydel.
c. Avlastningstilbudet for voksne tilknyttes de nye enhetene for tjenester til utviklingshemmede.
Morten Kokaas (FrP) tok opp sitt forslag fra helse- og velferdskomiteen 27.09.2005 (alternativ til
innstillingens pkt 6, første setning):
Bystyret ber Rådmannen primært prioritere å gi tilbud innenfor målgruppen til de som i dag står i kø
ved disponering av frigjorte ressurser. Disponeringen synliggjøres i rådmannens budsjettforslag for
2006.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo:
Alternativ pkt.5:
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5. Bystyret vedtar at personer som får vedtak i henhold til sak 0169/02 skal ha vedtak som er
tjenestebeskrivende , men også timefestet. Uten timefesting vil det for denne gruppen være svært
vanskelig å kontrollere om de får det som er vedtatt.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Kokaas’ forslag ble innstillingen vedtatt mot 34
stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) avgitt for Kokaas’ forslag.
Innstillingen pkt 2a ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV).
Innstillingen pkt 2b ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (2RV).
Borten Moes forslag (tillegg til pkt 3) ble vedtatt mot 17 stemmer (15SV, 2RV).
Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 5 og Byrkjeflots forslag ble innstillingen vedtatt med
62 stemmer mot 23 stemmer (10SV, 4PP, 3KrF, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) avgitt for innstillingen.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 6, 1. setning og Kokaas’ forslag ble innstillingen
vedtatt med 49 stemmer mot 36 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 1DEM) avgitt for Kokaas’
forslag.
Innstillingen pkt 6 for øvrig ble enstemmig vedtatt.
Borten Moes forslag til nytt pkt 7 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Bystyret ber rådmannen om å utrede og følgende forslag til ny organisering, som forelegges
formannskapet før tiltak iverksettes: (tjenester i bolig og tjenester i dagtilbud) der det er et mål å
redusere antall deltidsstillinger samt sikre optimal bruk av ressurser og god kvalitet på tjenesten.
Dette skal ikke forringe kvaliteten på tilbudet til den enkelte
2. Bystyret ber Rådmannen om å utrede, organisere og iverksette følgende tiltak:
a) Redusere transportkostnader mellom bolig og dagtilbud ved at dagtilbusd primært tilbys til
boligadressesn bydel.
b) Avlastningstilbudet for voksne tilknyttes de nye enhetene for tjenester til utviklingshemmede.
3.Bystyret ber rådmannen gjennomgå dagens boligstruktur og fremme forslag til investeringer med
sikte på å etablere en boligstruktur som sikrer muligheten for individuell tilpassing for den enkelte og
rasjonell drift, jfr utredningene i denne saken. Nye bofellesskap kan maksimalt bestå av inntil 9
leiligheter. Muligheter for sosiale relasjoner bl.a ved fellesarealer skal være et bærende prinsipp.
4. Rådmannen bes iverksette et nytt bo- og omsorgstilbud for eldre utviklingshemmede innenfor
dagens budsjettrammer som beskrevet i saken.
5. Bystyret vedtar at personer som får vedtak i henhold til sak 0169/02 skal ha tjenestebeskrivende
vedtak og ikke timefestede vedtak,slik praksis har vært nå. Vedtakene må tilpasses individuelle
behov og gi rom for skjønn. Bystyret ber om en evaluering av ordningen innen utgangen av 2007.
6. Bystyret ber rådmannen fremme forslag til prioriteringer av frigjorte ressurser som følge av vedtak i
denne saken i budsjettforslaget for 2006.
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Bystyret legger vekt på at den enkelte bruker ikke skal få et dårligere tilbud, selv om tjenestene
legges om med ny organisering av tjenestetilbudet til utviklingshemmede.
Bystyrets primære mål er å fjerne køen av brukere som i dag venter på bofellesskap med heldøgns
tjenester/dagtilbud.
7. Bystyret vil understreke at personer med store funksjonsvansker skal ha likeverdige tjenester,
uansett årsak eller diagnose, eller om skaden er medfødt eller ervervet.
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