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1. Formål og oppgaver 
 

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) er et lovpålagt råd som  
er regulert av en egen bestemmelse (§ 5-12) i kommuneloven.  I bestemmelsen står  
følgende om rådets formål:  
 
“Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer  
med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom….Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.”  
 
Bystyret vedtok i møte 1.november 2018 helt nye reglementer1 for de kommunale rådene, 
og besluttet i nytt møte 24.oktober 2019 å videreføre dette i den nye sammenslåtte  
kommunen. De nye reglementene er harmoniserte og tydeliggjør rådenes rolle og oppgaver.  
I reglementet for KFU står følgende: 
 
“Rådet er et rådgivende organ i Trondheim kommune for politiske prosesser og beslutninger 
på overordnet nivå. Det har rett til å uttale seg i saker som har betydning for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Rådet skal arbeide etter målsetting om full deltagelse og likestilling i 
samfunnet, og skal ha spesiell fokus på universell utforming og tilgjengelighet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.” 
 
Rådet har i 2020 arbeidet i henhold til lovens intensjon og rådets reglement. 
 
 

2. Sammensetning  
 

Rådet består av ni representanter med vararepresentanter. Av disse er tre oppnevnt blant 
bystyrets medlemmer 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 24.oktober 2019 følgende medlemmer i rådet for perioden 2019-2023: 

 

Faste medlemmer (politisk): 
1. Jarle Martin Gundersen (Sp)    Vara: Gjermund Gorset (Ap) 
2. Tore Dyrendahl (MDG)   Vara: Anny Marethe Vollan (SV) 
3. Elizabeth Berg Moan (PP)    Vara: Grethe Lian (PP 

Faste medlemmer fra organisasjonene: 
 1. Gry L. Johnsen, Blindeforbundet  

2. Roger Dragsten Moe, LHL  
3. Tone Bratseth, LUPE   
4. Øystein Kvam, LEVE 

5. Torbjørn Modig, Parkinsonforeningen 

6. Marianne Knudsen, NHFU  

                                                           
1 Reglement for kommunale råd 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/for-folkevalgte/#heading-h2-8
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Varamedlemmer fra organisasjonene: 
1. Håvard Ravn Ottesen, NHF 

2. Ragnhild Hauan, Hørselshemmede 

3. Else-Norun Kvarner, Kronisk smerte 

4. Britt Elin Strand, Autismeforeningen 

5. Kine Sliper, Rådg. om spiseforstyrr. 
6. Trude Hveding, Astma og allergiforbundet 
 

Rådmannens representanter er følgende: 
Kultur og næring:  Kjersti Utne.   Vara: Marit K. Ekle  
Byutvikling:   Solveig Dale.   Vara: Brit Furu 

Helse/velferd:   Jan Roger Wevang.  Vara: Laura Steinsli  
Oppvekst og utd.: Betty Pettersen  Vara: Regine Ringdal 

 
Sekretariatsfunksjonen er ivaretatt av Bystyresekretariatet. Ole Kristian Lundereng har vært 
utvalgssekretær. Informasjon om KFU er publisert på rådets hjemmeside.2 

 

3. Innsyn i rådets virksomhet 
 
Rådets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller har blitt publisert på Trondheim 
kommunes Innsynsportal3. Også publikum har full tilgang til disse nettsidene. Innkallinger og 
møtedokumenter er publisert en uke før møtedato, og protokollene er publisert etter at 
rådets leder har godkjent disse. Påfølgende rådsmøte har tatt opp protokollen til endelig 
godkjenning. 

 

4. Rådsmøter og saker 
 

I 2020 er det avholdt 9 rådsmøter. Det er ett møte mer enn i 2019. Det er behandlet 38 
ordinære saker til formell uttalelse. Dette er 4 flere enn i 2019. På ett av møtene (28.april) 
sto det hele ti saker på sakslista. 
 
 
 

Antall saker til behandling i KFU 2016-2020 

 

                                                           
2 KFU´s hjemmeside 
3 Innsynsportal 

  2016                         2017                         2018                        2019                         2020 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/sru?commission_id=1003431
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117747130/Ole-Kr.-Lundereng
https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/Politikk/#heading-h2-7
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
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Oversikt over saker KFU har behandlet i 2020 
 

Saksnr Møtedato  Tittel  

0036/20  10.11.2020  Til uttalelse: Kommuneplanmelding om byutvikling, "Grønn strek 
for en trygg framtid", sluttbehandling  

0037/20  10.11.2020  Til uttalelse: Plan for teknologistøtte i helse- og velferdstjenesten 
Handlingsplan for videreføring av velferdsteknologisatsningen og 
annen teknologi 

0038/20  10.11.2020  Til uttalelse: Arbeidsgiverpolitikk 2020-2024  

0039/20  10.11.2020  Til uttalelse: Årsbudsjett Miljøpakken 2021  

0033/20  20.10.2020  Lokal forskrift om politivedtekter for Trondheim kommune  

0034/20  20.10.2020  Til uttalelse: Handlingsplan for forebygging av overdoser og 
overdosedødsfall i Trondheim kommune 2020-2022  

0035/20  20.10.2020  Til uttalelse: Temaplan for teknologi og modernisering  

0026/20  01.09.2020  Til uttalelse: Boliger for eldre  

0027/20  01.09.2020  Til uttalelse: Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel - 
orientering om kunnskapsgrunnlag og forslag til videre arbeid  

0028/20  01.09.2020  Til uttalelse: Sluttbehandling - Byutviklingsstrategi for Trondheim - 
strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050  

0029/20  01.09.2020  Gatebruksplan for midtbyen  

0030/20  01.09.2020  Innstegsprosjektet - status  

0031/20  01.09.2020  Kvalitetsprogram for Nyhavna  

0032/20  01.09.2020  Arbeidet med retningslinjer/forskrifter for elektriske sparkesykler  

0022/20  04.08.2020  Til uttalelse: Egen avdeling for utviklingshemmede på helse- og 
velferdssenter  

0023/20  04.08.2020  Til uttalelse: Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse 
og velferd 2018-2021 status og oppfølging  

0024/20  04.08.2020  Til uttalelse - Rutiner for gode overganger mellom barne- og 
ungdomsskole  

0025/20  04.08.2020  Høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-
2032  

0016/20  19.05.2020  Til uttalelse: Revidering av ordensreglement for grunnskolen i 
Trondheim  

0018/20  19.05.2020  Til uttalelse: Handlingsprogram 2020-2023 for Kommunedelplan 
kunst og kultur 2019-2030 og Kommunedelplan for kulturarenaer 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500171/sak/5008848
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000460511-1-833033
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000460511-1-833033
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500171/sak/5009743
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000474009-1-833560
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000474009-1-833560
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000474009-1-833560
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500171/sak/5009114
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000484760-1-830406
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500171/sak/5009981
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000563636-1-851563
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500170/sak/5009205
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000406161-1-679084
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500170/sak/5009297
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000358838-1-761744
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000358838-1-761744
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500170/sak/5009162
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000486008-1-747470
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5007852
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000297357-1-569866
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008190
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000334631-1-607981
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000334631-1-607981
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008164
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000334137-1-607345
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000334137-1-607345
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008195
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000410016-1-612877
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008196
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000410072-1-612975
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008197
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000410104-1-613003
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500168/sak/5008198
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000410156-1-613095
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500167/sak/5006774
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000149919-1-375720
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000149919-1-375720
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500167/sak/5006739
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000199264-1-355033
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000199264-1-355033
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500167/sak/5006731
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000232374-1-384472
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000232374-1-384472
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500167/sak/5007670
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000263327-1-431253
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000263327-1-431253
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500166/sak/5005150
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000161418-1-277876
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000161418-1-277876
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500166/sak/5005243
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000202932-1-331147
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000202932-1-331147
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Saksnr Møtedato  Tittel  

2012-2024  

0019/20  19.05.2020  Til uttalelse: Handlingsplan mot mobbing, vold og trakassering  

0020/20  19.05.2020  Til uttalelse: Kvalitetsmelding for Oppvekst og Utdanning 2019  

0021/20  19.05.2020  Til uttalelse: Miljøpakkens handlingsprogram 2021-2024  

0009/20  28.04.2020  Til uttalelse - Boligpolitisk plan 2020  

0010/20  28.04.2020  Til uttalelse - Kvalitetsplan for SFO - Rammeplan  

0011/20  28.04.2020  Til uttalelse - Helhetlig kulturtilbud til barn og unge  

0012/20  28.04.2020  Til uttalelse: Meld. St. 15 Leve hele livet  

0013/20  28.04.2020  Til uttalelse - Status oppfølging av arbeidet med Eldreplan i 2019  

0014/20  28.04.2020  Til uttalelse - Handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage og skole  

0015/20  28.04.2020  Til uttalelse: TV-kanal som arbeidsplass for utviklingshemmede  

0016/20  28.04.2020  Til uttalelse: Revidering av ordensreglement for grunnskolen i 
Trondheim  

0017/20  28.04.2020  Til uttalelse: Kapasitetsutvidelse av Lilleby skole til 300 elever - 
investeringsvedtak  

0004/20  25.02.2020  Snarvei til Berg skole, detaljregulering  

0005/20  25.02.2020  Til uttalelse - Sluttbehandling - Framtidsbilder Trondheim sentrum 
2050 med sentrumsstrategi  

0006/20  25.02.2020  Vedtekter for kommunale barnehager i nye Trondheim kommune  

0007/20  25.02.2020  Til uttalelse: Årsrapport 2019 fra Ombud for helse og omsorg og 
oppvekst  

0008/20  25.02.2020  Årsmelding 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  

0003/20  28.01.2020  Til uttalelse: Vedtekter for skolefritidstilbudet i Trondheim 
kommune  

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

 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000202932-1-331147
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500166/sak/5005138
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000189134-1-298604
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500166/sak/5005122
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000194723-1-334198
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500166/sak/5006437
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000215490-1-329654
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004935
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000177070-1-278285
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004590
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000052967-1-221136
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004631
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000033519-1-237531
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5002369
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000083473-1-143090
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004583
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000083629-1-208296
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004695
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000122328-1-280648
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004902
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000149842-1-277585
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004928
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000161418-1-277876
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000161418-1-277876
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500165/sak/5004911
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000179952-1-276866
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000179952-1-276866
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500163/sak/500357
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000034508-1-58187
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500163/sak/500870
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000053090-1-107152
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000053090-1-107152
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500163/sak/5002311
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000049448-1-79125
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500163/sak/500954
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000063003-1-105412
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000063003-1-105412
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500163/sak/5002107
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000009749-1-124706
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000009749-1-124706
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/500162/sak/500332
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000001242-1-43840
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000001242-1-43840
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7.1.2020 Drøfte fellesmøte med organisasjonene våren 2020 v/Ole Kristian Lundereng 
(bystyresekretariatet) 

28.1.2020 Kommunens arbeid med "universell utforming" v/Solveig Dale (byplankontoret) 

28.1.2020 Drøfte storbykonferansen for kommunale råd v/Ole Kristian Lundereng 
(bystyresekretariatet) 

28.4.2020 Kommuneplanens samfunnsdel. Orientering v/Hans-Petter Wollebæk og Kristin 
Solhaug Næss (kommunedirektørens fagstab) 

19.5.2020 Hvordan kommunen ivaretar overgangen til ungdom som i sommer avslutter vgs. 
løp og nå skal få dagtilbud/bolig.  

19.5.2020 Trondheim kommunes designprogram v/Susanne Saue (kommunalteknikk)  

19.5.2020 Budsjett og handlings- og økonomiplanen 2021 v/Elena Refsnes 
(kommunedirektørens fagstab)  

4.8.2020 Omsorgsstønad  

4.8.2020 Billettering på AtB  

4.8.2020 Elektriske sparkesykler – arbeidet med nye retningslinjer  

20.10.2020 Status på tjenester i lys av koronasituasjonen 

20.10.2020 Henvendelse fra SAFO om statlig ekstratilskudd til kommunene 

20.10.2020 Møte mellom KFU og AtB  

20.10.2020 Plan for bruk av teknologistøtte i helse og velferdstjenestene v/ 
Klara Borgen (kommunedirektørens fagstab) 

20.10.2020 Formannskapssak om bedre velferdstjenester for barn v/Mette Berntsen 
(kommunedirektørens fagstab) 

10.11.2020 Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og handlings- og  
økonomiplan v/Elena Refsnes (kommunedirektørens fagstab) 

10.11.2020 Fellesmøte med organisasjonene 

10.11.2020 Trondheim kommunes høringssvar til kommunal veileder gode helsetjenester til 
personer med utviklingshemming – uttalelse til formannskapet 

 

 
5. Besøk på institusjoner 

 
 Rådet var ikke på institusjonsbesøk i 2020. 
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6. Fellesmøte med organisasjonene  
 

Det er ikke arrangert fellesmøter med organisasjonene 2020. Årsaken er koronakrisen. Rådet 
drøftet i møte 10. november 2020 mulighetene for å arrangere digitalt fellesmøte med 
organisasjonene i 2021, og vil ta en beslutning om dette tidlig i det nye året. 

 
 

7. Representasjon 
 

Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne pålegger ikke rådene å oppnevne 
representanter til ulike styrer, brukerutvalg, prosjektgrupper eller lignende. Men i Trondheim 
og mange andre kommuner, er det innarbeidet praksis at KFU i noen tilfeller oppnevner slike 
representanter. KFU i Trondheim har imidlertid vært tilbakeholden med slike oppnevninger, 
fordi rådet ikke har ønsket å overta organisasjonenes rolle på dette området.  
 
I følge KFU sitt reglement skal rådet dessuten arbeide med politiske prosesser og 
beslutninger på overordnet nivå. Det er ikke naturlig at rådet deltar med 
brukerrepresentanter på tjeneste- eller gruppenivå. Det er organisasjonenes oppgave. 
 
For øvrig er det ikke mottatt forespørsler om slike oppnevninger i 2020. 
 
 

8. Storbykonferansen 
  
KFU besluttet i 2018 at rådet ikke skulle delta på storbykonferansen i 2019, og at pengene 
heller skulle brukes på andre tiltak som gir bedre faglig utbytte. Beslutningen ble tatt på 
grunnlag av dårlige erfaringer fra storbykonferansen i Drammen i 2018, som ga svært lite 

utbytte for deltakerne. Det nye rådet drøftet samme sak i møte 28.1.2020. Rådet besluttet 
at de fortsatt ikke ønsker å prioritere deltakelse på storbykonferansene. 
 
Det er dessuten ikke arrangert noen storbykonferanse i 2020 på grunn av 
koronasituasjonen.  
 

 

9. Økonomi 
 

KFU hadde i 2020 et forbruk på kr.12 613-. Budsjettet var på kr. 45 000. Dette gir et 
mindreforbruk på kr. 32 387.- 
 
Det ble utbetalt kr 108 000.- i godtgjøring til rådets medlemmer. Godtgjøringen utbetales fra 
bystyrets fellesbudsjett og belaster ikke rådets eget budsjett. 
 
 

10. Rådets betraktninger 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i 2020 hatt et godt arbeidsår. 
Det er behandlet mange saker av stor betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Trondheim. Møtene har vært gode og det er vedtatt mange viktige uttalelser fra KFU. 



10 

 
Men det har vært et spesielt år på grunn av koronakrisen. Rådet vil spesielt beklage at det 
ikke er avholdt fellesmøter med organisasjonene i 2020. Disse møtene har tradisjonelt hatt 
godt oppmøte og det har vært stort engasjement på møtene. Fellesmøtene gir rådets 
medlemmer et godt bilde av hva organisasjonene jobber med, og vi får innspill til tema som 
det er ønskelig at rådet skal ta tak i. Møtene oppleves som nyttige både for rådets 
medlemmer og organisasjonene. Men på grunn av koronasituasjonen ble de avlyst i 2020. Vi 
håper og tror at det skal være mulig å gjennomføre fellesmøter igjen i 2021, om ikke annet i 
form av digitale møter. 
 
Rådet har tidligere vært kritisk til at vi ikke har fått anledning til å uttale oss om arbeidet med 
budsjett og handlings- og økonomiplan på et tidlig tidspunkt. Dette ble endret i 2020. 
Kommunedirektøren leverte en redegjørelse for budsjettarbeidet allerede i mai, og rådet 
hadde anledning til å formidle sine synspunkter der. I tillegg presenterte kommunedirektøren 
sitt budsjettforslag i rådets novembermøte. 
 
For KFU er brukermedvirkning viktig. De kommunale rådene består både av folkevalgte, 
brukerrepresentanter og fagfolk fra rådmannens stab. I rådene sitter altså representanter 
med politisk kompetanse, brukerkompetanse og faglig kompetanse. Det finnes ingen andre 
organer i den politiske beslutningsprosessen som er så bredt sammensatt. Rådene er derfor 
etter KFU´s mening en svært viktig arena der det er mulig å belyse sakene bredt og fra ulike 
perspektiver. Det er en styrke for demokratiet, og vi setter pris på at vår kompetanse blir 
brukt i den politiske beslutningsprosessen.  
 
KFU opplever det som positivt at stadig flere saker kommer til oss for uttalelse. Det kan virke 
som at det har vært en bevisstgjøring på administrativt nivå i kommunen. Antall saker som 
oversendes KFU øker jevnt og trutt for hvert år. Men fortsatt er det ikke alle saker som 
kommer til oss og vi opplever at tilgjengelighet og universell utforming stadig må jobbes 
med. Rådet jobber for å gjøre byen tilgjengelig for alle, og når den blir det, vil det ikke bare 
være til nytte for de som trenger det mest, dette er positivt for alle som bor i Trondheim.  
 
Takk for godt samarbeid i 2020 
 
 
 
 
 
Trondheim 14.12.2020 
 
 
 
Jarle Martin Gundersen      Ole Kristian Lundereng 
Leder        sekretær 

 


