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Behandling:
Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad på vegne av Ap, SV og Sp:Funksjonshemmede bør
være en prioritert målgruppe innen helsefremmende arbeid. De har betydelig større risiko for å pådra
seg livsstilsykdommer på grunn av inaktivitet med de ekstrabelastninger det medfører, noe som er
særs uheldig for en person med allerede store utfordringer. Fysisk aktivitet er også en arena hvor
mange sosiale relasjoner utvikles. Særlig i ungdomstiden passiviseres og sosialt isoleres
funksjonshemmede da fysiske begrensninger blir et økende hinder for deltagelse på lik linje med
funksjonsfriske i organisert idrett. Trening ved treningssenter har økende popularitet blant ungdom og
voksne, og er en arena hvor funksjonshemmede ved tilpasning av utstyr / lokale har mulighet til å
utføre effektiv trening sammen med andre. Funksjonshemmede er ofte mettet på behandling som
anses som trening i fysioterapilokaler, samt at lokalene ikke har tilstrekkelig med tilpasset
treningsutstyr. Alle, uavhengig av funksjonsnivå, bør kunne benytte treningssenter og oppleve
treningsglede i en sosial setting som på et treningssenter. Pr i dag mangler et slikt tilbud i
Trondheimsregionen. Dette etterspørres fra unge og voksne funksjonshemmede, deres pårørende og
tilknyttet helsepersonell.
Det nye kompetansesenteret i Granåsen i regi Olympiatoppen framstår som et meget velegnet sted
for en slik etablering, av grunner som:
·

Tilgjengelighet for rullestolbrukere i treningslokale og parkering (universell utforming).

·

I tråd med integreringsprosessen i Norsk idrett, der alle særforbund har tatt ansvar for
funksjonshemmede i sine respektive idretter, har Olympiatoppen nå også ansvar for
funksjonshemmede toppidrettsutøvere.

·

Mulighet for trening ved samme arena som forbilder innen toppidrett er en vesentlig
motivasjonsfaktor og kan bidra til økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede og økt
rekruttering til handikapidretten.

·

Tiltenkt kafé i bygget gir mulighet for et sosialt treffpunkt i tilknytning til trening.

Merknadsstillerne ber derfor Rådmannen i dialog med utbygger vurdere muligheten av å tilpasse
prosjektet også til denne gruppen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Sætran fikk tilslutning fra H, FrP og V

Saksprotokoll for Formannskapet 22.03.2011

VEDTAK:
•
•

•

Det etableres helsetilbud i samsvar med rådmannens alternativ 1(minimumsløsning) i
næringsbygget i Granåsen.
Trondheim kommune er i en overgangsperiode innstilt på å inngå en leieavtale for areal på
4. plan i næringsbygget, som ikke er leid, ut fra det tidspunkt bygget står klar til bruk.
Både huseier og Trondheim kommune har et ansvar med å skaffe leietakere til de ledige
arealene.
Rådmannen vil i budsjett 2012 legge frem forslag til finansiering av den andelen av arealet
som skal leies til legesenter og eventuelt leie av ledig areal på 4. plan i næringsbygget.

FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, H, FrP og V:
Funksjonshemmede bør være en prioritert målgruppe innen helsefremmende arbeid. De har betydelig
større risiko for å pådra seg livsstilsykdommer på grunn av inaktivitet med de ekstrabelastninger det
medfører, noe som er særs uheldig for en person med allerede store utfordringer. Fysisk aktivitet er
også en arena hvor mange sosiale relasjoner utvikles. Særlig i ungdomstiden passiviseres og sosialt
isoleres funksjonshemmede da fysiske begrensninger blir et økende hinder for deltagelse på lik linje
med funksjonsfriske i organisert idrett. Trening ved treningssenter har økende popularitet blant
ungdom og voksne, og er en arena hvor funksjonshemmede ved tilpasning av utstyr / lokale har
mulighet til å utføre effektiv trening sammen med andre. Funksjonshemmede er ofte mettet på
behandling som anses som trening i fysioterapilokaler, samt at lokalene ikke har tilstrekkelig med
tilpasset treningsutstyr. Alle, uavhengig av funksjonsnivå, bør kunne benytte treningssenter og oppleve
treningsglede i en sosial setting som på et treningssenter. Pr i dag mangler et slikt tilbud i
Trondheimsregionen. Dette etterspørres fra unge og voksne funksjonshemmede, deres pårørende og
tilknyttet helsepersonell.
Det nye kompetansesenteret i Granåsen i regi Olympiatoppen framstår som et meget velegnet sted
for en slik etablering, av grunner som:
·

Tilgjengelighet for rullestolbrukere i treningslokale og parkering (universell utforming).

·

I tråd med integreringsprosessen i Norsk idrett, der alle særforbund har tatt ansvar for
funksjonshemmede i sine respektive idretter, har Olympiatoppen nå også ansvar for
funksjonshemmede toppidrettsutøvere.

·

Mulighet for trening ved samme arena som forbilder innen toppidrett er en vesentlig
motivasjonsfaktor og kan bidra til økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede og økt
rekruttering til handikapidretten.

·

Tiltenkt kafé i bygget gir mulighet for et sosialt treffpunkt i tilknytning til trening.

Merknadstillerne ber derfor Rådmannen i dialog med utbygger vurdere muligheten av å tilpasse
prosjektet også til denne gruppen.
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