
MØTEREFERAT 
 
 
Møte: Fellesmøte for KFU og brukerorganisasjonene 
Tid: Tirsdag 21. april 2015 kl 1700 
Sted: Bystyresalen, Rådhuset 
Møteleder: Dag Øivind Antonsen, leder av KFU 
 
 
Utsendt program: 
Kl. 17.00 Lovpålagt brukermedvirkning v/Eirik Roos (rådgiver i rådmannens fagstab) 
Kl. 17.20 Bespisning i formannskapssalen 
Kl. 17.50 Tilrettelegging for friluftsliv v/Helge Grenne (rådgiver i enhet for idrett- og 

friluftsliv) 
Kl. 18.10 Boliger for mennesker med spesielle behov v/Eva Nærum (rådgiver i rådmannens 

fagstab) 
Kl. 18.30 Svar på innmeldte spørsmål 
Kl. 19.30 Avslutning 
 
 
Påmeldte deltakere: 
Nygård Lisbeth Astma- og Allergiforbundet, Region Midt 
Mikkelsen Bodil Astma- og Allergiforbundet, Region Midt 
Ruud Atle Astma- og Allergiforbundet, Region Midt 
Heltrø Bjørn Landsforeningen for polioskadde Trøndelag 
Bakhtiar Baban Landsforeningen for polioskadde Trøndelag 
Hatvik Brynhild Landsforeningen for polioskadde Trøndelag 
Lambertsen Gunnbjørg Landsforeningen for polioskadde Trøndelag 
Dragsnes Kari Norges Handikapforbund Trondheim 
Elstad Karl-Egil Norges Handikapforbund Trondheim 
Solem Tore Trondheim Døveforening 
Fremstad Solveig Trondheim Døveforening 
Sivertsen Synnøve Handikappede Barns Foreldreforening, Sør-Tr.lag 
Søraune Signe Marie Handikappede Barns Foreldreforening, Sør-Tr.lag 
Nilsen Svein Otto Barnekreftforeningen 
Berg-Hansen Solfrid LHL-Heimdal/Saupstad 
Schawland Rigmor Trondheim lokallag av Norges Blindeforbund 
Sørum Harriet Andrea Trondheim lokallag av Norges Blindeforbund 
Elnan Toril Trondheim lokallag av Norges Blindeforbund 
Sandnes Reidar Landsforb. for utviklingshemmede og pårørende 
Hamdard Zina Helei Landsforb. for utviklingshemmede og pårørende 
Berg Anita Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Skjetne Magne Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Kvernes Eli Norsk forbund for utviklingshemmede 
Gundersen Inger Jorid Arbeidsmiljøskaddes landsfor. Trøndelag 
Gundersen Arnt Arbeidsmiljøskaddes landsfor. Trøndelag 



Antonsen Dag Øivind KFU  
Hammervold Otto KFU 
Stenersen Kirsti KFU 
Eidem Heidi KFU 
Hokland Bjørn-Hugo KFU 
Johnsen Steinar KFU 
Singsaas Skråmestø Eva Elida KFU 
Høsøien Bjørn KFU 
Størseth Gunnar KFU 
Roos Eirik Rådmannens fagstab 
Wevang Jan Roger Rådmannens fagstab 
Johnsen Terje Rådmannens fagstab 
Nærum Eva Rådmannens fagstab 
Grenne Helge Enhet for idrett og friluftsliv 
Lundereng Ole Kristian Bystyresekretariatet 
Øyen Øyvind  Bystyresekretariatet 
 
 
Orienteringstema 
 
Lovpålagt brukermedvirkning v/rådgiver Eirik Roos, rådmannens fagstab 
Lov og forskrifter. Praksis i Trondheim. Medvirkning på ulike nivå, system og individ. 
Brukerundersøkelser. Ordning med erfaringskonsulenter søkes utvidet. Fordeler med 
brukermedvirkning, både for virksomheten og brukeren. Viktighet av god kommunikasjon. 
Metoder for brukermedvirkning. Pårørende som ressurs. Arbeidet med strategisk plan for 
utviklingshemmede som eksempel på prosess. 
 
Spørsmål/kommentarer fra salen. Pårørendes rolle. Behandling av ombudets rapport og 
videre arbeid. 
 
Henvendelse om deltakelse i prosjekt v/rådets sekretær Ole Kristian Lundereng 
KFU har mottatt henvendelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 
fylkeskommune, Norske konsertarrangører og Norske festivaler angående deltakelse i et 
prosjekt for å gjøre konserter og festivaler mer tilgjengelig for funksjonshemmede. 
Olavsfestdagene har gjort avtale med prosjektet. Prosjektet ønsker kontrollører. KFU vil 
sende brev om dette til organisasjonene.  
 
 
Tilrettelegging for friluftsliv v/rådgiver Helge Grenne, enhet for idrett- og friluftsliv 
Kort om lovverk. Kommunens rolle som planlegger og tilrettelegger. Arenaer for 
tilrettelegging. Offentlig planarbeid for sikring av areal. Forvaltning og drift av anlegg for 
friluftsliv, for eksempel stier, toalett og avfall. Friluftsplan. Satsing på hverdagsfriluftslivet. 
Trondheim skårer høyt på skiløyper, og bruker mye ressurser her. Fornyer avtaler om leie av 
grunn til stier og løyper. Friluftslivets år (FÅ 2015) og nærturprosjektet. Eksempler fra 
Iladalen. 
 



Spørsmål/kommentarer fra salen. Brøyting rundt Haukvannet. Tilrettelagte badeplasser. 
Tilrettelegging i østområdene, som har stor boligbygging. 
 
 
 
 
Boliger for mennesker med spesielle behov v/rådgiver Eva Nærum, rådmannens fagstab 
Krav til bygg fastsatt i forskrift. Endringer fra 1.1.2015 innebærer reduserte krav. Kommunen 
bygger boliger for mennesker med ulike behov, og går lengre enn hva forskriften krever når 
det gjelder boliger for dem som har størst behov for tilrettelegging. Arealdelen, 
boligprogrammet og reguleringsbestemmelser brukes også for å stille krav ut over 
minimumskravene. 
 
 
Innmeldte spørsmål: 
 
Fra LUPE (Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende): 

 Hva kan Trondheim kommune gjøre for å øke antall VTA (varig tilrettelagte 
arbeidsplasser) for utviklingshemmede?  

 
Svar: 
Rådgiver Eirik Roos svarte. NAV har ansvaret for VTA-plassene. Bevilgninger gjennom 
statsbudsjettet. Kommunen kan påpeke og dokumentere behov, og vil fortsette å 
argumentere for flere plasser. NAV ønsker å legge til rette for VTA-plasser i det ordinære 
arbeidslivet. 
 
Spørsmål/kommentarer fra salen. En sak for brukerrådet i NAV. 
 
 
Fra FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon): 

 Hva gjør Trondheim kommune for å forbedre legevakttjenesten? Begrunnelse: I dag 
oppleves lang ventetid, telefonkø etc. 

 
Svar: 
Rådgiver Eirik Roos svarte. Sesongvariasjoner, for eksempel jul og influensasesong. 
Oppfordrer folk til å ta kontakt med fastlege, eller å ringe for å få råd. I påska ble 
bemanningen ved legevaktsentralen økt, og ventetiden ble kortere. Mulig bedring fra 
høsten, da frigjøres et kontor som kan bemannes av en lege. 
 
Spørsmål/kommentar fra salen. Mangler brukerutvalg ved legevakta. 
 
 

 Hvilke tiltak gjøres i samarbeid med spesialhelsetjenesten (St. Olavs) for å begrense antall 
overliggende pasienter som opptar sengekapasitet ved sykehuset? Begrunnelse: 
Ferdigutskrevne pasienter blir liggende på St. Olavs grunnet kapasitetsproblemer i 
kommunehelsetjenesten. Har kommunen planlagt utvidelser ved bl.a. Øya Helsehus etc.? 

 



Svar: 
Rådgiver Eirik Roos svarte. To strakstiltak. Har inngått avtale om leie av plasser på Selli 
rehabiliteringssenter. Skal opprette heldøgns omsorg i omsorgsboliger. På lengre sikt vil 
helsevakt gi flere plasser (2017/2018). 
 

 Er rutinene ved hjemsending av pasienter fra St. Olavs Hospital nå forbedret? 
Begrunnelse: Store medieoppslag beviser tragiske hendelser. 

 
Svar: 
Rådgiver Eirik Roos svarte. Arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og sykehuset 
har laget forslag til nye rutiner. Avvik registreres og rapporteres. 
 
 

 Hvorfor er det ikke tillat for rullestoler (også drevet med motor) å benytte på sykkelstier i 
byen? 

 
Svar: 
Sjefingeniør Tore Langmyhr svarte. Nasjonalt regelverk gir begrensninger for rullestol, blant 
annet maks hastighet. Regnes som gående, og skal bruke fortau.  
 
Spørsmål/kommentar fra salen. Kombinert gang- og sykkelvei kan være åpen. Konflikter 
mellom trafikanter med ulik hastighet. 
 
 

 Hva kan Trondheim kommune ytterligere gjøre for å begrense de meget store 
svevestøvsproblemene? Vil kommunen ytterligere vurdere en bybaneløsning for byen? 
begrunnelse: befolkningen i Trondheim øker med ca. 3000 mennesker årlig som gir økt 
kollektiv- og biltrafikk uten at arbeidet med å begrense svevestøv og annen forurensning 
styrkes nok. Det er dokumentert at luftforurensning utløser og forverrer sykdommer først 
og fremst i luftveiene og i hjerte og karsystemet. Barn, gravide og personer med 
underliggende sykdommer i luftveiene (astma og kols) og hjerte/karlidelser er spesielt 
utsatte og sårbare for luftforurensninger. 

 
Svar: 
Sjefingeniør Tore Langmyhr svarte. Antall overskridelser av kravene til svevestøv er redusert. 
Bedre renhold er en viktig årsak. Piggdekk er også en viktig faktor, og det foregår 
holdningsskapende arbeid for å redusere piggdekkbruken. Antall bilturer har gått ned selv 
om folketallet har økt. Årsakene er mange: tilrettelegging for sykkel, kollektivtrafikk, 
bomstasjoner, parkering, gassbusser. Planlagt satsing på superbuss. Ny bybaneutredning er 
vedtatt. 
 
KFUs leder Dag Øivind Antonsen opplyste om at rådet vil komme tilbake til dette spørsmålet 
senere. 
 
 
Møtet hevet kl 1905. 
 



 
 
Dag Øivind Antonsen Øyvind Øyen 
Leder KFU referent 


