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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 også i 2016 vært i samsvar med de anbefalinger 
Sosialdepartementets rundskriv I-42/99 ga når det gjelder representasjonsordning for 
funksjonshemmede i kommunene.  

 
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 ni representanter med vararepresentanter. Av disse er tre politisk oppnevnte 
og seks representanter kommer fra brukerorganisasjonene. Rådmannen har observatørstatus 
i rådet og møter med fire representanter fra fagområdene oppvekst og utdanning, helse- og 
velferdstjenester, kultur og næring og byutvikling. 

 
Bystyret valgte 10.12.2015 følgende medlemmer i rådet for perioden 2015 - 2019, med 
endring 28.01.2016:    

Faste medlemmer (politisk): 

1. Marte Løvik, leder (vara: Hildegunn Gutvik) 
2. Line Ingebrigtsen Fjørstad (vara: Elizabeth Berg Moan) 
3. Børre Lien (vara: Nina Wikan) 

Faste medlemmer fra organisasjonene: 

1. Liv Marit Løkken (LHL) 
2. Håvard Ravn Ottesen (NHF), nestleder 
3. Gry Merete Lundhaug Johnsen (Norges blindeforbund) 
4. John Jacobsen (Mental Helse) 
5. Britt Elin Strand (Autismeforeninga) 
6. Knut Otto Pettersen (Afasiforeningen) 

Varamedlemmer fra organisasjonene: 

1. Bjørghild Almåsbro (Norsk Revmatikerforbundet) 
2. Steinar Johnsen (NFU) 
3. Mari Mosand (CP-foreningen) 
4. Atle Ruud (Astma og Allergiforbundet) 
5. Heidi Olavsbråten (Diabetesforbundet) 
6. Asbjørn Johnsen (LHL) 

Rådmannens representanter er følgende: 

Helse og velferd:  rådgiver Eirik Roos (vara: rådgiver Øyvind Hognestad Karlsen) 
Kultur:     rådgiver Hilde Østerås Berntsen (vara: rådgiver Rune Kjenstad) 
Oppvekst og utdanning:rådgiver Jan Roger Wevang (vara: Stefan Reppe) 
Byutvikling:   rådgiver Solveig Dale (vara: Sissel Hovin) 
Utvalgssekretær:  spesialkonsulent Ole Kr. Lundereng 

 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117716503/Marte-Lovik
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117751586/Hildegunn-Gutvik
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117751525/Line-Ingebrigtsen-Fjorstad
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117751551/Elizabeth-Berg-Moan
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117751765/Borre-Lien
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117717425/Wikan-Nina
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117747130/Ole-Kr.-Lundereng
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Sekretariatsfunksjonen er ivaretatt av Bystyresekretariatet. Informasjon om KFU er publisert 
på rådets hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/kfu  

 

3 Aktivitet i 2016 
 
Rådets møteinnkallinger og møteprotokoller har blitt publisert på Trondheim kommunes 
hjemmesider under Innsyn og på rådets nettside. Innkallinger og møtedokumenter er 
publisert en uke før møtedato, og protokollene er publisert etter at rådets leder har godkjent 
disse. 

Møter og saker 

I 2016 ble det avholdt 11 ordinære møter i rådet, og behandlet 22 saker til uttalelse. I tillegg 
ble det behandlet  en rekke andre saker som rådet selv tok opp, og det ble  arrangert to 
fellesmøter med organisasjonene (se eget punkt). 

  
For å se rådets vedtak og uttalelser i sakene, henvises det til møteprotokollene på 
www.trondheim.kommune.no  

Saker til uttalelse 

 Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og St. Olavs 
Hospital HF - Til uttalelse i rådene  

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 2016-2019  

 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2016-19 

 Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene 2015  

 Areal- og funksjonsprogram for kommunale helse- og velferdssentre i Trondheim  

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Kvalitet i spesialundervisning 

 Videreutvikling av skolehelsetjenesten 

 Godtgjøring for brukermedvirkning 

 Kvalitet i hjemmetjenesten  

 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Trondheim 2015  

 Tilbud til godt voksne utviklingshemmede 

 Fremtidig tegnspråklig skoletilbud i Trondheim kommune 

 Temaplan for eldre, Eldreplan 2016-2026  

 Gjennomgang av Trondheim kommunes saksbehandlingsrutiner opp mot nasjonale 
rundskriv for Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) 

 Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017.  

 Retningslinjer for barnevern over landegrenser/barnebortføring 

 Temaplan psykisk helse og rus 2017 - 2020  

 Orientering om venteliste på leilighet i bofellesskap for personer med psykisk 
utviklingshemming 

 Kommunalt ombud for helse, omsorg og oppvekst - evaluering av ordningen 

 Universell utforming ved byens legesenter  

 Kommunedelplan: Energi og klima 2017-2030 

 Bruker og ansatte undersøkelsen for Bo- og aktivitetstilbudene 2016 
 

http://www.trondheim.kommune.no/kfu
http://www.trondheim.kommune.no/
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Andre saker 

I tillegg til saker som er oversendt rådet til uttalelse har det vært flere orienteringssaker samt 
saker rådet selv har tatt opp, enten på eget initiativ eller på grunn av henvendelser fra 
brukerorganisasjonene: 

 

 KFU´s ansvarområde og ansvar, arbeidsmåter mv. 

 Oppnevning av brukerrepresentanter fra KFU til ulike fora, 2015-2019 

 Henvendelse fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon om lang ventetid ved  
utredning av barn  

 Årsmelding for KFU 2015 

 Arbeidet med Plan for marka og grønnstruktur 

 Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag om gatedekke i Ravelsveita 

 Høring om ny lov om kommunale råd 

 Workshop i tilknytning til arbeidet med eldreplanen 26.april 11-15.00  

 Brukermedvirkning med virkning  

 Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i TK  

 Danselaboratoriet 

 Henvendelse fra Astma og allergiforbundet om inneklima i skoler 

 Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde 

 Velferdsteknologi i Bo- og aktivitetstilbudene (BOA) 

 Mangelfull årsrapport fra Trondheim kommune 

 MOT 

 Salg av produkter som er laget ved aktivitetstilbudene.  

 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste. 

 Trondheim kommunes saksbehandlingsrutiner for BPA.  

 Voksne funksjonshemmede uten arbeidsoppdrag i sin arbeidsdag.  

 Endring i den administrative organiseringen i Trondheim kommune og hvilke følger dette 
får med hensyn til organiseringen av brukermedvirkning.  

 Tilsyn før og etter skoletid til barn med nedsatt funksjonsevne  

Fellesmøte med brukerorganisasjonene  

I tillegg til de ordinære rådsmøtene har KFU arrangert to fellesmøter med 
brukerorganisasjonene i 2016.  

 
På møtet 15.mars møtte 31 personer. Følgende saker ble belyst: 

 Program for velferdsteknologi  

 Ordningen med BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) 

 Svar på innmeldte spørsmål fra Autismeforeningen i Norge (Sør-Trøndelag fylkeslag), 
Trondheim og omegn MS-forening og Mental Helse Trondheim 

 
På møtet 8.november møtte 41 personer. Følgende saker ble belyst: 

 Arbeidet med universell utforming av gater, offentlige rom og holdeplasser i Trondheim 

 Svar på innmeldte spørsmål fra LHL Saupstad/Heimdal, NFU, NHF, Mental Helse 
Trondheim, LUPE, Autismeforeningen og Trondheim Døveforening 

Representasjon 

Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne pålegger ikke rådene å oppnevne 
representanter til ulike styrer, brukerutvalg, prosjektgrupper eller lignende. Dette er ikke et 
tema i loven. Men i Trondheim og mange andre kommuner, er det innarbeidet praksis at KFU 
oppnevner representanter til ulike fora. Det gir rådet innsyn i vesentlige forhold som er viktig 
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for mennesker med nedsatt funksjonsevne og det tilfører rådet kompetanse. Gjennom slik 
representasjon bidrar også KFU med overføring av sine erfaringer og sin brukerkompetanse til 
ulike styrer, brukerråd og prosjekter. I noen tilfeller kan også KFU velge å oppnevne 
brukerrepresentanter fra organisasjonene, som ikke nødvendigvis sitter i KFU.  

 
Det har i 2016 vært en diskusjon i rådet om rolle- og ansvarsfordelingen mellom rådet og 
organisasjonene, når det gjelder oppnevning av brukerrepresentanter. 

 
I rådsmøte 09.02.2016 ble det foretatt følgende oppnevninger: 

 

1. Styret for Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim  
Fast representant: Liv Marit Løkken. Vararepresentant: Håvard Ravn Ottesen  

2. Brukerutvalget for Øya Helsehus  
Fast representant: Knut Otto Pettersen. Vararepresentant: John Jacobsen  

3. Brukerrepresentant i Velferdsteknologiprogrammet  
Faste representanter: Britt Elin Strand og John Jacobsen  

4. Representant til gruppe for tilpasning av gatemiljøet for funksjonshemmede  
Fast representant: Håvard Ravn Ottesen 

 
I rådsmøte 08.11.2016 ble det foretatt følgende oppnevninger: 

 
5. Felles brukerråd for HV-kontorene 

Faste representanter: Knut Otto Pettersen og John Jakobsen. Vararepresentanter: 
Håvard Ravn Ottesen og Britt Elin Strand  

6. Prosjektgruppe for bygging av bofellsskap på Tonstad   
Fast representant: Britt Elin Strand. Vararepresentant: John Jakobsen  

Storbykonferanse i Stavanger 

28. og 29. september ble det arrangert storbykonferanse for kommunale råd i Stavanger. 

Håvard Ravn Ottesen og Liv Marit Løkken deltok fra Trondheim. 

 

4 Økonomi 
 

KFU hadde i 2016 et faktisk forbruk på kr. 30 761.- Budsjettet var på kr. 37 000.- Dette gir et 
mindreforbruk på kr. 6 239.- 

 

Det ble i 2016 utbetalt kr. 141 000.- i godtgjøring til rådets medlemmer. Godtgjøringen 
utbetales fra bystyrets fellesbudsjett og belaster ikke rådets budsjett. 
 
 

5 Rådets betraktninger 
 
KFU har fungert godt i 2016. Rådet har behandlet mange viktige saker, og avgitt en rekke KFU 
har vært igjennom sitt første år med ny sammensetning etter kommunevalget, og mye av 
året har gått med på å bli kjent med hverandre og saksomfanget vi skal uttale oss i. Det har 
vært gode diskusjoner i rådet og disse sammen med stor arbeidsmengde har vi sett oss nødt 
til å utvide rammene for møtene til 3 timer. Rådmannen har vært god på å løfte frem saker til 
rådet, men vi ser en skjevfordeling i hvilke saker vi får til uttalelse. Saker vi uttaler oss i er 
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stort sett innenfor oppvekst og helse - og velferd, mens både kultur og idrett samt byutvikling 
er i større grad fraværende. Dette håper rådet kan endre seg, og at rådmannen ser at innspill 
fra KFU er nyttig også i disse fagområdene. 

 
KFU har fått deltatt tidlig i behandling av en del saker, denne typen tidlig medvirkning 
oppleves som nyttig og rådet håper at denne typen medvirkning fortsetter i årene fremover.  

 
Rådets medlemmer er flinke til å sette saker på agendaen og er aktive inn med spørsmål og 
ønske om å få orienteringer både fra rådmannen og fra samarbeidspartnere kommunen har. 
I tillegg så prøver KFU å også ha møter utenfor huset slik at rådet også får bedre kjennskap til 
kommunens tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. KFU setter også stor pris på 
den store deltakelsen som fellesmøtene med brukerorganisasjonen har, det er viktig for oss 
at vi ha disse møtepunktene så vi kan ta opp ting som er viktig for alle, og få høre direkte fra 
organisasjonene hva de er opptatt av. 
 

 
 

Trondheim 10.01.2017 
 
 
 
 

Marte Løvik       Ole Kristian Lundereng 
Leder        sekretær 


