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1. Formål og oppgaver
Kommunalt råd for funksjonshemmede ble opprettet av Trondheim sosialstyre 22.11.1972.
Rådets opprettelse og virksomhet har vært i samsvar med de anbefalinger
Sosialdepartementets rundskriv I-42/99 ga når det gjelder representasjonsordning for
funksjonshemmede i kommunene. Representasjonsordning for mennesker med nedsatt
funksjonsevne ble lovpålagt i 2007.
Rådet skal fungere som et rådgivende organ for kommunen, og skal gis anledning til å behandle
alle saker som gjelder levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2. Sammensetning
Rådet består av 9 representanter med vararepresentanter. Av disse er 3 politisk oppnevnte og 6
representanter fra brukerorganisasjonene.
Rådmannen har observatørstatus i rådet og møter med 4 representanter fra henholdsvis
oppvekst og utdanning, helse- og velferdstjenester, kultur og næring, samt byutvikling.
Rådet har i 2014 bestått av følgende medlemmer:
Faste medlemmer (politisk):
1. Heidi Eidem (Ap)
2. Bjørn-Hugo Hokland (MDG)
3. Otto A. Hammervold (H)
Varamedlemmer:
1. Ola Johnsen Lenes (Ap)
2. Anne Grete Haugan (uavh.)
3. Mats Ulseth Ramo (FrP)
Faste medlemmer (fra organisasjonene):
1. Dag Øivind Antonsen - Mental Helse Trondheim, leder
2. Steinar Johnsen – Norsk Forbund for Utviklingshemmede Trondheim
3. Eva Elida Singsaas Skråmestø - Norges Blindeforbund
4. Kari Kristine Engan – Hørselshemmedes landsforbund Trondheim
5. Gunnar Størseth – LHL Trondheim Øst
6. Kirsti Stenersen – Norges Handicapforbund Trondheim
Varamedlemmer:
1. Rune Gustafson – Landsforeninga for Slagrammede Trøndelag
2. Siv Mittet - Trondheim Døveforening
3. Bjørn Høsøien – Multrippel Sklerose-foreningen
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4. Mari Mosand – Cerebral Parece-foreningen
5. Marit Lehn - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avd. Sør-Trøndelag
6. Bjørn Pettersen Bratvik – Astma og Allergi
Rådmannens representanter er følgende:
Helse og velferd: Eirik Roos
Kultur og næring: Terje Johnsen
Oppvekst:
Jan Roger Wevang
Byutvikling:
Solveig Dale

Vara: Eva Nærum
Vara: Tone Christensen
Vara: Brage Risstad
Vara: Brit Furu

Dag Øivind Antonsen har ledet rådet. Sekretariatsfunksjonen er ivaretatt av
Bystyresekretariatet. Informasjon om KFU er publisert på rådets hjemmeside:
www.trondheim.kommune.no/kfu

3. Aktivitet i 2014
AU-møter
Ordningen med arbeidsutvalg i de forskjellige rådene ble avviklet med virkning fra 1. januar
2014, og møtene/sakene forberedes nå av leder og sekretær på epost og pr telefon.

Møteinnkallinger og protokoller på nett
Rådets møteinnkallinger og møteprotokoller publiseres på Trondheim kommunes hjemmesider
under Innsyn med lenke fra rådets nettside. Innkallingene legges som regel ut en uke før møtet
holdes, og protokollene publiseres etter at rådets leder har godkjent disse.

Møter og saker
I løpet av 2014 ble det holdt 11 ordinære møter i rådet. Det ble arrangert et ekstra møte ift
kommunebudsjettet. I tillegg kommer to fellesmøter med organisasjonene (se pkt. 4).
Nedenfor følger to tabelloversikter der den ene viser sakene som ble behandlet i hvert enkelt
møte. Den andre viser eventueltsaker, og andre tema, der rådet har gjort vedtak eller på annen
måte gitt signaler.
For å se rådets vedtak og uttalelser i sakene, henvises det til møteprotokollene på
www.trondheim.kommune.no
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Oversikt over ordinære saker.
Saksnummer

Sakstittel

21. januar
1/14
2/14
3/14
4/14
11. februar

Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2014-17
Aasta Hansteens veg 1c – bygging av bofellesskap
Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene
Universell utforming ved byens legesenter

18. mars
5/14
6/14
8. april
7/14
8/14
9/14
13. mai
10/14
11/14
10. juni
12/14
14/14
2. september
15/14
16/14
23. september
17/14
18/14
19/14
14. oktober
20/14
4. november
21/14
13. november
22/14

Sykkelstrategi og retningslinjer for planlegging av sykkelanlegg
Til uttalelse – Trondheim kommunes strategi for forskning, utvikling og
innovasjon (FUoI) 2014-2018
Behovet for nye sykehjemsplasser, strategi og tempo i utbyggingen av nye
sykehjem
Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi
Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehageanlegg i Trondheim
Ingeborg Ofstads vei 42, 44 og 46 – finansiering av nybygg
Til uttalelse – Kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2013.
Evaluering av modell for tildeling av ekstra ressurser til skoler med elever med
omfattende og vedvarende behov for spesialundervisning og bistand
Avvikling av boligkø for personer med psykisk utviklingshemming
Melding om folkehelse 2014
Evaluering av modell for tildeling av ekstra ressurser til skoler med elever med
omfattende og vedvarende behov for spesialundervisning og bistand
Seniortiltak og innsats for færre uføre
Sykefraværsutviklingen og medarbeiderundersøkelsen 2014
Retningslinjer og søknadsbehandling for bolig i bofellesskap for personer med
psykisk utviklingshemming
Funksjons- og arealprogram for kommunale skoleanlegg
Trondheim kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018
Trondheim kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018
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Oversikt over eventueltsaker, orienteringssaker og andre temaer.
Møtedato

Saken omhandlet:

21.januar



BPA, orientering om konsesjonsutlysning

11.februar



18.mars





14. oktober






Høring på utkast til funksjons- og arealprogrammet for barnehager- og
skoleanlegg
Utsatt sak om HC-parkering
BPA-ordningen, status mv.
Orientering om prosjektet ”utvikling av interkommunal lærings- og
mestringsvirksomhet”
Orientering om velferdsteknologiprosjektet og mulig oppnevning av
brukermedvirkning
Spørsmål om handicapparkering
Spørsmål om oppfølging av stortingsmelding om funksjonshemmede.
Spørsmål om oppnevning av brukerrepresentant til
velferdsteknologiprosjektet
Årsmelding for 2013
Orientering om strategisk handlingsplan for psykisk utviklingshemmede og
oppnevning av brukerrepresentant
Invitasjon til Storbykonferanse i Bergen
Spørsmål om enheter som har brukerrepresentanter
Tilgjengelighet Olavsfestdagene
Oppnevning av brukerrepresentanter til arbeidsgruppe for retningslinjer
for vedtak om leilighet i bofellesskap
Spørsmål om dispensasjon fra krav om universell utforming i boliger
Spørsmål om tilgjengelighet til minnesmerkene etter 22. juli
Brukermedvirkning i kommunen
Brulegging av gater og universelle utforming

4. november



Oppnevning av brukerrepresentant til Avanti som kompetansesenter



8.april





13.mai




10. juni






2. september

23. september

13. november

4. Fellesmøter med brukerorganisasjonene
I tillegg til de ordinære rådsmøtene har KFU arrangert to fellesmøter med
brukerorganisasjonene, henholdsvis 18.mars og 9. desember.
Organisasjonene var bedt om å melde inn saker og spørsmål til disse møtene og rådet inviterte
aktuelle personer og representanter fra rådmannen for å orientere/besvare disse.
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Oversikt over temaer som er tatt opp i de to fellesmøtene.
Møtedato

Tema

18. mars




9. desember

Transport og universell utforming av Prinsenterminalen, v/Sintef og AtB
Presentasjon av undersøkelse av og om Prinsenterminalen v/Liv Øvstedal fra
Sintef

Innmeldte spørsmål og temaer fra organisasjonene:
 Tilskuddsportalen på nett - Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
 Samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten - Mental Helse Trondheim
 Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim - Trondheim Døveforening
 Ansvar for etablering av sorggruppe - Trondheim Døveforening
 Tilrettelegging for døves deltakelse i det offentlige samfunnet - Trondheim
Døveforening
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og utenlandsreiser - Cerebral Pareseforeningen Trøndelag
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barn - Cerebral Parese-foreningen
Trøndelag
 Avlastning for barn i Trondheim kommune - Cerebral Parese-foreningen
Trøndelag
 Jobb for ungdom under utdanning - Autismeforeningen i Sør-Trøndelag
 Samarbeid mellom skole og foreldre/pårørende til barn med nedsatt
funksjonsevne - Autismeforeningen i Sør-Trøndelag
 Ruteopplegg, funksjonalitet mv for bussrutene i byen v/Grethe Opsal i AtB
 Luftforurensning og svevestøvproblematikk v/Tore Berg ved Byplankontoret
 Planer og tilbud innen rehabilitering v/rådgiver Oddrun Linge
Innmeldte spørsmål og temaer fra organisasjonene:
 Brukermedvirkning i valg av personale i bofellesskap - fra Autismeforeningen
 Mulighet for å få veiledning i hjemmet - fra Autismeforeningen
 Samarbeidsrutiner mellom hjem og skole/barnehage - fra Autismeforeningen
 Tidlig intensiv opplæring med ABA (anvendt atferdsanalyse)- fra
Autismeforeningen
 Det er ønskelig at Trondheim kommune oppretter en egen enhet for
funksjonshemmede, - fra FFO
 Det er behov for en felles E-postadresse til Helse-og velferssenter, bofellesskap,
dagsenter osv. - fra FFO
 Folkehelsearbeid - fra FFO
 Tilskudd til utbedring av gatenettet i Trondheim - fra Norges handikapforbund
Trondheim
 Trondheim kommunes oppfølging av FN-konvensjon om rettigheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - fra Norsk forbund for
utviklingshemmede
 Innspill til utforming av gang- og sykkelveikryssing - fra Syklistenes landsforening
 Ønske om vegmåking - fra LHL Heimdal Saupstad
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Møteinnkallinger og protokoller fra fellesmøtene finnes på hjemmesidene til KFU under Møter
med brukerorganisasjonene.

5. Deltakelse på konferanser, møte, oppnevninger som
brukerrepresentant, med mer
Oversikt over deltagelse på konferanser, møter, oppnevninger som brukerrepresentant med
mer.
Må ajourføres av den enkelte.

Navn

Deltatt i

Dag Ø. Antonsen

Trondheim kommune; brukerråd i boligsaker og helsebygg.
Trondheim kommune; brukerråd for Øya helsehus.
Trondheim kommune; organisering av legevakt, akutt-telefon
mottak, bruk av teknologi i helsehjelp (usikker på hva dette
heter nå).
Trondheim kommune; Revidering av plan for
habiliteringstjenester.
Trondheim kommune; Workshop for idrettspark i Lille
Gråkallen.
Trondheim kommune: Arbeidsguppe for retningslinjer for
vedtak om leilighet i bofellesskap.
Trondheim kommune: Strategisk plan for utviklingshemmede.
Befaringer i Bymarka og planlegging sammen med Trondheim
Bydrift (merking og tilrettelegging av turstier/veier).
Strorbykonferanse i Bergen.

Steinar Johnsen

Bjørn Høsøien
Kari Mosand

6. Økonomi
KFU hadde i 2014 et faktisk forbruk på kr. 44 295.- Budsjettet var på kr. 62 000.- Dette gir et
mindreforbruk på kr. 17 705.-

7. Rådets vurdering av 2014
Arbeidet i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) er en utfordrende
og viktig oppgave for alle medlemmene i rådet. Politikere og Trondheim kommunes fagstab blir
mer opptatt av brukermedvirkning. Seks av KFUs medlemmer er foreslått fra rundt 30
organisasjoner, men disse rådsmedlemmene skal også representere innbyggere med
utfordringer ift. funksjonsevne, som ikke er medlemmer i en organisasjon. Tre rådsmedlemmer
skal representere de politisk valgte i Trondheim kommune, og de ivaretar rådets interesser i
forhold til videre politisk behandling av sakene. Det er av stor betydning at de fire
8

representantene for Rådmannen er engasjerte og forberedte i de sakene som tas opp i rådet, og
at de kan svare på spørsmål som kommer fram. Kvaliteten og nytten av de uttalelsene og
innspillene KFU gir, er også avhengig av kvaliteten på de saksframleggene som presenteres. Det
er viktig at sekretær og rådets medlemmer får frigjort tid til å ivareta de funksjonene de er
tiltenkt.
I 2014 har vi fått presentert saker/planer hvor det er tatt brukere med i utarbeidelsen planene,
og Rådmannens representanter har uttrykt arbeidet med planen som en positiv prosess. KFU
opplever dette som en anledning for Rådmannen til å kvalitetssikre arbeidet, og vi tror at
kommunens planer derfor blir bedre. KFU håper at reell og tidlig brukermedvirkning blir et viktig
prinsipp i Trondheim kommunes arbeid framover.
KFU har de senere årene har fått uttale seg i saker tidligere enn det som har vært vanlig før, og
denne trenden håper vi vil fortsette. Det vil være viktig at flere av Rådmannens virksomheter
opplever KFUs bidrag som nyttige og nødvendige. Jo tidligere KFU blir tatt med i prosessen, jo
bedre kan vi bidra - jo bedre vil sluttproduktet bli, jo mer fornøyd vil innbyggerne bli. Trondheim
kommune får god økonomi ved å gjøre ting riktig med en gang.
KFU har tatt initiativ til å ta opp egne saker, og vi ønsker å invitere organisasjoner og
enkeltpersoner til å formidle saker som er viktige for dem. KFU ønsker fortsatt å være en aktiv
medspiller for Trondheim kommune gjennom å stille spørsmål og å gi kommentarer i prosesser
som har betydning for befolkningen i kommunen.
Det viser seg at opplæring/dyktiggjøring av brukerrepresentanter er viktig. I 2014 har KFU ikke
brukt alle budsjetterte midler. Vi har ikke hatt god nok oversikt over de midlene vi til enhver tid
disponerer. I framtiden ønsker vi å holde oss orientert om hvordan utgiftene løper på, og vi vil
sørge for at rådets medlemmer får oppdatering/kurs på tema KFU ser som viktige for framtiden.
KFU håper at budsjettet for rådet virksomhet ikke blir skåret ned i forhold til de utgiftene vi
hadde i 2014.

Trondheim, februar 2015

Dag Øyvind Antonsen
leder

Ole Kr. Lundereng
sekretær
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