
FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Funksjonshemmedes råd 
 
         Sandnes, 24.02.2011 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
 
Tid:  Onsdag 23. februar 2011, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 08. desember 2010. 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 01/11 Vaktmestertjeneste til eldre og funksjonshemmede 
  
  
 
Eventuelt 
 
 
Vedlegg:   Høringsuttalelse ang.  

- Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
- Ny folkehelselov 
- Grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan 

 
 
   
Forfall meldes til Kari S. Struijk på tlf. 51 68 59 50/51, eller på mail: 
kari.sletteboe.struijk@sandnes.kommune.no  
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Anne Gravdal         
leder          Kari S. Struijk 
         sekretær 

mailto:kari.sletteboe.struijk@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Funksjonshemmedes råd 

Møtenr.                                                                                                                                                         

1/2011 

Møtedato:  

23.02.2011 

Saksnr.: 

  01-02 /2011 

Til stede: Anne Gravdal,  Aud Skjørestad,  

Thor Magne Seland, Alvhild Steffensen  

Til stede: 

1 skrivetolk for Alvhild Steffensen  

Forfall: Helga Robberstad 

 

 

 

Møtet startet kl. 16.00 og sluttet kl. 18.00. 

Møteinnkalling og protokoll fra møte 08.12.10 ble godkjent. 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/11 Vaktmestertjenesten til eldre og funksjonshemmede 

Funksjonshemmedes råd tar evalueringen til orientering, og har følgende 

kommentar: 

Rådet er fornøyd med at tiltaket virker etter hensikten, og anbefaler at tilbudet 

videreføres og styrkes. 

 

Sak 02/11 Saken ble fremlagt på bordet. 

Status tjenestetildeling – omsorgstjenester 

Rådet tar dette til orientering, men ser med bekymring på økningen av 

ungdommer/voksne som står på venteliste til bolig. 

 

Eventuelt: 

Høringsuttalelser: 

- Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

- Ny folkehelselov 

- Grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgplan 

Rådet tar dette til orientering. 

 

Tor Magne tok opp dette med egenandel for sommeropphold i SFO for funksjonshemmede.  

Ved budsjettbehandling i høst (2010) uttalte funksjonshemmedes råd bekymring for brukers-

betaling i form av egenandel på SFO – tilbud for funksjonshemmede. 

Rådet reagerer nå på at andre grupper skjermes for innsparing, mens egenandel til 

funksjonshemmede opprettholdes.  Rådet ber om at dette forslaget må omgjøres, og at 

egenbetaling for denne gruppen skjermes på samme måte som egenbetaling på bruk av 

idrettsanlegg. 

 

 

 

 

Sandnes,  23.02.2011 

 

Kari S. Struijk 

sekretær 


