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FUNKSJONSEVNE OG DERES FAMILIER

Behandling:
Solveig Bratseth (KrF) foreslo tillegg til pkt 1:
Disse barna/familiene sikres en fast kontaktperson i kommunen som kan bistå i forhold til samordning
av tjenestene og sikre rett hjelp i rett tid.
Lars Magnussen (H) foreslo endring pkt 3 (siste del av 2. setning strykes):
Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode. Bystyret forutsetter at ordningen
fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og praktisk bistand.
Anne Grethe Haugan (RV) foreslo tillegg til pkt 2a:
Gjennom ansvarsgruppe, individuell plan, gruppetilbud …..
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, H, SV:
De ulike familiene kan ha ulike toleransegrenser for hvor store belastninger de makter. En god dialog
med den enkelte familie er derfor avgjørende når behovet for tiltak skal vurderes. Foreldrene skal
også ha overskudd til å ivareta eventuell andre barn og deres behov. Det må ikke skje at familier blir
nødt til å søke heldøgns omsorg for barnet uten at de primært ønsker det. Det er derfor nødvendig å
ha gode tiltak for det funksjonshemmede barnet, og samtidig sikre at hele familien blir ivaretatt
gjennom råd, veiledning og nødvendige avlastningstiltak.
Votering:
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Bratseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2, innledning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2a ble enstemmig vedtatt.
Haugans forslag fikk 34 stemmer (1H, 14SV, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt
Innstillingen pkt 2b-e ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Magnussens forslag ble Magnussens forslag
vedtatt mot 2 stemmer (2PP) avgitt for innstillingen.
Innstillingen pkt 4-6 ble enstemmig vedtatt.
KrF, Sp, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden.
FrP, KrF, V, PP, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap, H, SV.
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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. Disse barna/familiene sikres en fast
kontaktperson i kommunen som kan bistå i forhold til samordning av tjenestene og sikre rett
hjelp i rett tid.
Bystyret gir sin tilslutning til følgende prioriteringer i den videre utvikling av tjenestetilbudet:
Gjennom gruppetilbud og samarbeid med nettverk og frivillige organisasjoner skal familier få
tidlig hjelp til å mestre en større omsorgsbyrde
Det arbeides med forbedring av informasjon, råd og veiledning innenfor Offentlig servicekontor
og lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
Tilbudet i avlastningsboligene prioriteres for alvorlig syke barn og barn med omfattende pleie- og
omsorgsbehov
Privatavlastning, praktisk bistand i hjemmet og tilrettelagt fritid prioriteres i forhold til familier som
har mindre omsorgsbelastning
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
Det prøves ut ordning med brukerstyrt personlig assistanse til familier med omsorg for barn med
funksjonsnedsettelser. Utprøvingen skjer over en to-årsperiode. Bystyret forutsetter at ordningen
fungerer som alternativ til støttekontakt, omsorgslønn og praktisk bistand.
Bystyret vil ikke innføre egenbetaling ved bruk av tilsynsordninger utenom skoletid på
ungdomstrinnet og i videregående skoler fra skoleåret 2007/2008.
Der ordningen egenbetaling er innført, avskaffes denne.
Bystyret fjerner egenbetaling ved bruk av SFO på mellomtrinnet fra 01.08.2007.
Inndekningen skjer i forbindelse med disponeringen av overskuddet fra årsregnskapet.
Rådmannen bes utrede personalflyt rundt barn med store behov på tvers av
tjenestetilbudet.

FLERTALLSMERKNAD - H, Ap, SV, PP, RV, FrP, V, KrF, Sp, DEM:
Bystyret vil understreke viktigheten av at det utarbeides individuell plan for brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester. Planen vil være det viktigste verktøy for oversikt og koordinering
i forhold til den enkelte familie.
FLERTALLSMERKNAD - H, Ap, SV, FrP, KrF, V, PP, MDG, DEM:
De ulike familiene kan ha ulike toleransegrenser for hvor store belastninger de makter. En god dialog
med den enkelte familie er derfor avgjørende når behovet for tiltak skal vurderes. Foreldrene skal
også ha overskudd til å ivareta eventuell andre barn og deres behov. Det må ikke skje at familier blir
nødt til å søke heldøgns omsorg for barnet uten at de primært ønsker det. Det er derfor nødvendig å
ha gode tiltak for det funksjonshemmede barnet, og samtidig sikre at hele familien blir ivaretatt
gjennom råd, veiledning og nødvendige avlastningstiltak.
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