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Vår saksbehandler
Ole Kristian Lundereng

Vår ref.
17 /9566/999//
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
06.03.2018

Program, deltakelse og spørsmål til fellesmøte mellom KFU og
brukerorganisasjonene 3.april 2018
Møtet holdes i bystyresalen i 3. etg. i rådhuset.

Program
Kl. 18.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30

Temaplanen for habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne. Oddrun Linge orienterer
Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av avlasterdommen. Sigrid Fritzvold og Erlend
Ellefsen orienterer.
Pause med servering
Svar på innmeldte spørsmål
Slutt

Deltakere
1

Maja Hassel

ADHD-foreningen

2

Julia Lindqvist

Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

3

Sverre Jørgensen

Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

4

Karin Nilssen

Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

5

Viktor Borge (m/leds.)

FFO Trøndelag

6

Lars Morten Lersveen

FFO Trøndelag

7

Kari Frøseth Johansen

FFO Trøndelag

8

Magne Skjetne

FFO Trøndelag

9

Alf Pedersen (m/leds.)

FNDB

10

Marte Løvik

KFU

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Bystyresekretariatet
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
46029/18

Besøksadresse:
Munkegata 1

Telefon:
+47 95330000

Telefaks:
+47 72547684

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no/bystyret/
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11

Håvard Ravn Ottesen

KFU

12

Line Ingebrigtsen

KFU

13

Børre Lien

KFU

14

Britt Elin Strand

KFU

15

John Jacobsen

KFU

16

Karl Otto Pettersen

KFU

17

Gry Merethe L. Johnsen

KFU

18

Ole Kristian Lundereng

KFU

19

Einar Fiske

LHL

20

Gunn Mølner Wold

LHL

21

Zina Helen Hamdard

LUPE

22

Kristin Spachmo

LUPE

23

Oddny Lillevik

LUPE

24

Annveig Tronstad

LUPE

25

Sigmund Aksetøy

LUPE

26

Lone Andersen

LUPE

27

Kjetil Østhus

LUPE

28

Eva Myran

LUPE

29

NN

Mental helse Trondheim

30

NN

Mental helse Trondheim

31

Steinar Jøsok

MS foreninga

32

Eli Kvernes

NFU

33

Sveinung Eksund

NFU

34

Steinar Johnsen

NFU

35

Nina Braadland

NFU

36

Lise Gunn Eskeland

Norges Blindeforbund

37

Rigmor Schawland

Norges Blindeforbund

38

Gry M. Lundhaug Johnsen

Norges Blindeforbund og KFU

39

Karl-Egil Elstad

Norges Handikapforbund Trondheim

40

Asbjørn Vik

Norges Handikapforbund Trondheim

41

Eirik Roos

Rådmannens fagstab, helse og velferd

42

Rune Kjenstad

Rådmannens fagstab, Kultur og næring

43

Jan Roger Wevang

Rådmannens fagstab, oppvekst og utdanning

44

Astrid N Skauge

Sør-Trøndelag Parkinsonforening

45

Torbjørn Modig

Sør-Trøndelag Parkinsonforening

46

Torgeir Alvsåker

Sør-Trøndelag Parkinsonforening

47

Lene Karin Mittet Robertsen

Tegnspråktolk

48

Einar Kjøl

Tegnspråktolk

49

Nora Sletteng

Trondheim Døveforening
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50

Annbjørg Horgar

Trondheim Døveforening

51

Jan Atle Fjelldalselv

Trondheim Døveforening

52

Solveig Fremstad

Trondheim Døveforening

53

Bjørghild Almåsbro

Trondheim Revmatikerforening og KFU

Innmeldte spørsmål
Helse- og velferdsområdet: 2A, 3, 4A, 4B, 4C, 4D
Oppvekst: 1
Kultur: 2B
Byutviklingsområdet: 4E, 5, 6

1. Autismeforeningen i Norge (AiN), Sør-Trøndelag fylkeslag:
Hjelp i hjemmet:
Foreldre til barn med autismespekterdiagnoser (ASD) etterspør hjelp hjemme, til selv å kunne hjelpe
barnet/ungdommen med aktuelle utfordringer som f.eks. hvordan hjelpe barnet til å komme til ro ved
leggetid eller hvordan få barnet/ungdommen til å ikke drikke altfor mye vann. (Dette kan høres enkelt ut
men kan være veldig vanskelig når det gjelder personer med ASD.) Hvem i kommunen har kompetanse til
en slik veiledning? Hva kan kommunen bidra med? Når skal andrelinjetjenesten kobles inn?
Jan Roger Wevang fra rådmannens fagstab svarer

2. Trondheim Døveforening:
A. Bevilling til tegnspråktolk på offentlige arrangementer:
Trondheim kommune har siden 2016 gitt årlige bevillinger på kr. 200.000 til tegnspråktolk på offentlige
arrangementer i Trondheim. Kommunen har gitt Ressurssenter for Hørsel og Syn (RHS) i oppgave å forvalte
dette. Vi har etter forespørsel mottatt regnskap over bruk av midlene i 2017. Totalt kr. 198.100 ble brukt:
kr. 71.000 på tolkeutgifter, kr. 70.500 på tekniske utstyr og kr. 56.600 på administrative kostnader. Vi
ønsker å fremheve at bare 35,8 % av bevillingen gikk til selve tolkekostnadene. Videre bemerker vi at
teknisk utstyr stod for 35,6 % av summen, påkostet på følgende arrangementer: Jentebølgen og tre
arrangementer i regi av kommunen selv (1. maitale, 17. maitale og Julegrantenning). Kommunen burde
som arrangør ha dekket egne tekniske kostnader. Vi stiller oss også undrende til at 28,6 % gikk til
administrative kostnader hos RHS, når RHS er kommunalt med kommunalt lønnede ansatte.
Barnefestivalen JUBA JUBA fikk kun kr. 6.000 i støtte til to tegnspråktolker på kun to av helgas
arrangementer. Barnefestivalen bør få mer i støtte ettersom den er den eneste festivalen for barn og
familier som tilrettelegger for døve og hørselshemmede. Videre bør bevillingen på kr. 200.000 økes for å
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kunne dekke flere arrangementer, som f.eks. Barnas Skidag. Døve ønsker å få være inkludert.

Vil kommunen øke den årlige bevillingen og dekke sine egne kostnader slik at mer enn kr. 71.000 kr kan gå
til reelle tolkeutgifter?

B. Fritidstilbud og møteplass for tegnspråklige familier:
Tegnspråklig fritidstilbud for barna etterlyses. Det eksisterer ingen kommunale tilbud for
tegnspråklige barn i Trondheim. Vi har bare TTK (Trondheim tegnspråkklubb), som er et tilbud rettet
mot døve, hørselshemmede og hørende ungdommer fra 15 til 22 år. KODA-utvalget har fra april til
februar holdt Barnetreff og kartlagt interessen. Dette skulle være et tilbud for tegnspråklige barn
under 18 år, herunder døve og hørselshemmede barn og barn av døve voksne. Det skulle også være
et møtested for foreldre og foresatte, hvor de kunne få snakke sammen og utveksle erfaringer. Det
er vist stor interesse for et slikt tilbud, både fra familier med døve og hørselshemmede barn og
familier med døve voksne. Vil kommunen vurdere å opprette et eget tilbud for tegnspråklige barn og
unge?
Sissel Nestvold fra Kulturenheten svarer

3. LUPE - Landsforbundet for utviklingshemmede
A. Rutiner v/husleieøkning til utviklingshemmede i kommunale leiligheter og bofellesskap:
Hvilke grunnlag legges til grunn for slike jevnlige økninger til beboere med særs svak økonomi og med årlig
negativ utvikling av pensjonen sin i forhold til den generelle lønnsutviklingen i samfunnet.

B. Helseplattformen - for pasientenes helsetjeneste:
En ny løsning for elektronisk pasientjournal – som skal gjelde så vel for den kommunale/primær- som
spesialhelsetjenesten. Programmet er også en regional utprøvningsarena for den nasjonale målsettingen
"en innbygger- en journal". Hvordan vil helseplattformen fungere i Trondheim.?

4. FFO Trøndelag
A. Lærings- og mestringstilbud i Trondheim kommune:
Mange funksjonshemmede får tilbud om lærings- og mestringstilbud via spesialhelsetjenesten når de får en
diagnose. Her lærer man om sin diagnose. Det er når de kommer hjem og skal bo, leve med og mestre sitt
liv med funksjonsnedsettelsen livet virkelig skal mestres. Hvilke lærings- og mestringstilbud finnes i regi av
Trondheim kommune? I hvor høy grad er det brukermedvirkning med til i planlegging, gjennomføring og
evaluering av tiltakene?
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B. Folkehelsearbeidet:
Vi ber om en redegjørelse for folkehelsearbeidet og evt. satsningen på frisklivssentraler i Trondheim
kommune – slik det er i dag og hvordan kommunen ønsker å styrke dette viktige arbeidet i tiden som
kommer. Vil kommunen også benytte seg av tilbudet fra våre brukerorganisasjoner om brukermedvirkere
til dette arbeidet? Viser til brukermedvirkningskurs/opplæringskurs i FFO regi.

C. Visjonen om et universelt utformet Norge i 2035 virker på enkelte området utopisk. Dette gjelder
spesielt eksisterende bygg, uteområdet og transportsystemer Har Trondheim kommune en helhetlig plan
for dette?

D. Boliger for funksjonshemmede:
Når det gjelder private boliger er valgfriheten for funksjonshemmede begrenset. TEK17 gir unntak fra
tilgjengelighetskravene for boliger under 50 m2, og for studentboliger. Dette gjør at funksjonshemmede får
betydelig begrensninger i friheten til å velge hvor de vil bo og hvem de kan besøke. Har Trondheim
kommune nok tilgjengelige studentboliger/ boliger for funksjonshemmede? Hvis ikke – har
kommunen en helthetlig plan for dette ?

E. Parkeringsbevis:
Hvilke kriterier legges til grunn for å få parkeringsbevis for funksjonshemmede i Trondheim kommune?
Hvordan praktiseres ordningen?

5. LHL-lagene i Trondheim
Aldersvennlig transport:
Til Fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 28.nov. 2017 meldte LHL Øst, LHL Vest og LHL
Saupstad/Heimdal inn et spørsmål (nr 7 i ref. ) som gjaldt nye utfordringer for funksjonshemmede som
følge av ny rutestruktur. Siste del av innspillet gjaldt utprøving av transport av funksjonshemmede
tilsvarende Prøveprosjektet for aldersvennlig transport i Oslo. Under behandlingen ble det svart at dette
var en sak som måtte behandles av Trondheim kommune og AtB. Dette kom ikke fram av referatet og vi vet
ikke hva skjer som følge av innspillet.

Vi tillater oss derfor å ta spørsmålet opp igjen: «Oslo kommune igangsatte 4. sept. 2017 et opplegg for
utprøving av Aldersvennlig transport fra dør til dør i bydel Nordre Aker. Info: Google «Aldersvennlig
transport Oslo» Vil Trondheim kommune / AtB utrede tilsvarende tilpasset funksjonshemmedes behov ?»
Med utfordringer tenkes særlig på flere busskifte, økt avstand til holdeplass, billettering. Det vil være en fin
kompensasjon til funksjonshemmede om et prøveprosjekt kan igangsettes. LHL lagene i Trondheim og
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nærmeste omland har ca. 2000 medlemmer

6. MS-foreninga v/Steinar Jøsok:
HC-parkering:
Mange opplever at det blir stadig vanskeligere å finne ledige HC parkeringsplasser når de skal på
nødvendige ærender i Midtbyen. Er det planer for å løse dette for de som verken kan gå, sykle eller hoppe
på en superbuss. En løsning kan være å la Kongensgate fra Kjøpmannsgata til torget bli forbeholdt HC
parkering. Da vil vi kunne bruke store deler av Midtbyen uten å måte rulle rullestol i store avstander på
disse fortauen som har en unødig stor hellingsvinkel inn mot gata, og slippe å få ødelagt de små
svinghjulene foran på rullestolene pga. av den middelalderske brosteinbelegninga i mange av gatene i byen.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
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Marte Løvik

Ole Kristian Lundereng

leder

spesialkonsulent

