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Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Aktivitet for
utviklingshemmede på Fides
Spørsmål fra May – Britt Sørmo Ervik (AP):
I 2006 vedtok FN generalforsamling konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter .
Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker
med nedsatt funksjonsevne hvor konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt
funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter samt å bygge ned hinder
som vanskeliggjør dette.
Innen norsk velferdspolitikk er det også formulert som et mål at mennesker med
utviklingshemming skal kunne benytte sine evner fullt ut, og at utviklingshemmede skal kunne
leve et liv så nært det normale som mulig ,med størst mulig grad av selvbestemmelse.
Helse og omsorgs tjenesteloven pålegger også kommunen oppgaver i forbindelse med dagtilbud
/aktivitets tilbud til de innbyggerne som trenger det .
Vi har et helt nytt Fides bygg hvor trivselen til de som har aktivitetstilbud der er høy.
De kommer seg ut fra hjemme sitt , utfører aktivitet som føles meningsfullt. De treffer i tillegg
arbeids /aktivitets kollegaer som de arbeider/kommuniserer med og får dekket mye av sitt
sosiale behov gjennom dagen .
De som arbeider på Fides er dyktig innenfor sine felt og utviklingen til de som har aktivitets
tilbud der er positiv.
Det er derfor med stor bekymring vi i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk en
referat sak som fastslo at bo og miljø tjenesten hadde hatt et høyt merforbruk på kjøp av
tjenester fra Fides. Av den grunn så det ut til å bli
færre dagplasser på Fides fra juli 2019 og at flere av brukerne kunne få redusert stillingsandelen.
Dette er brukere med stort bistandsbehov og som vil få redusert livskvaliteten når tilbudet
opphører eller reduseres. Det kreves tilsvarende mere tjeneste i hjemmet viss dette har skjedd.
Hvordan skal Stjørdal kommune dekke aktivitetsbehovet for de utviklingshemmede som
eventuelt har mistet /mister deler av sitt aktivitets behov ? Hva har skjedd i saken og hva mener
ordføreren om dette .

