
FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Funksjonshemmedes råd 
 
         Sandnes, 23.05.2011 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
 

Tid:  Onsdag 25.05.2011, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 13. april 2011. 
 
Saksliste: 
 
Sak 06/11 Informasjon fra Bogafjell jobb og veiledningssenter. 

Et 20 min. innlegg ang. deres tilbud om arbeidstrening og evnt. fast jobb 
basert på individuell tilpassing. 

 
Sak 07/11 Steinar Trefjord 
  Ett innlegg fra brukerråd for psykisk helsearbeid ang. psykisk helsearbeid 

sin framtid, og et evnt. samarbeid med Funksjonshemmedes råd. 
 
Sak 08/11 Melding om ny, begrenset høring av kommuneplan for Sandnes 

2011-2025 og kommunedelplan for sentrum (enkelte områder og 
bestemmelser) 

 
                       
Eventuelt 
 
 
   
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.                                                                                                                                                         
3/2011 

Møtedato:  
25.05.2011 

Saksnr.: 
  07-09/2011 

Til stede: Anne Gravdal,  Aud Skjørestad,  
Thor Magne Seland  
Varamedlemmer innkalt: Ingjerd Skaar, 
Tone Gysland Egeland 
Til stede: Foreldregruppe med barn 
m/funksjonsnedsettelse 
 

Forfall: Alvhild Steffensen 
 

 
 
Møtet startet kl. 16.00 og sluttet kl. 18.00. 
Møteinnkalling og protokoll fra møte 23.02.11  ble godkjent. 
 
 
Sak sliste: 
 
Sak 07/11 Informasjon fra Bogafjell jobb og veiledningssenter 

Bogafjell menighet var invitert til vårt møte for å orientere om deres planer 
om å starte opp med et tilbud til personer med psykisk utviklingshemning. 
De vil tilrettelegge for et tilbud til ungdom over 18 år/voksne som dekker 
arbeidstrening og evnt. fast jobb basert på invividuell tilpassing. De tenker 
seg at de skal ha et SFO tilbud, være behjelpelig med å søke om utvidet 
videregående skole utover de 3 obligatoriske årene som fylket dekker, samt 
hjelp til å prøve seg i et aktivt yrkesliv. 
De har vært i kontakt med Sandnes kommune tidligere, men venter fortsatt 
på noe konkret fra administrasjonen.  De ber Funksjonshemmedes råd om 
hjelp til å komme videre med dette slik at det kan bli tatt opp som en sak i 
det politiske styret. 
Rådet har besluttet å fremme dette som en egen sak. 

 
Sak 08/11 Brukerråd for psykisk helsearbeid 

Rådet hadde invitert Steinar Trefjord til å komme med ett innlegg ang. 
psykisk helsearbeid sin fremtid. 
De ønsker at Funksjonshemmedes råd skal evalueres sammen med psykisk 
helse.  
Det kom forslag på evaluering av rådets rolle og evnt. sammenslåing av 
psykisk og fysisk helse til et råd som evnt. kunne bli utvidet med 1 til 2 
plasser.  

 
Sak 09/11 Melding om ny, begrenset høring av kommuneplan for Sandnes 

2011-2025  
  Og kommuneplan for sentrum (enkelte områder og bestemmelser) 
  Anne behandler denne saken som vanlig reguleringsplan. 
 
 
Eventuelt: 
 
  Høring / offentlig ettersyn 
 Saken ble fremlagt på bordet ang. områderegulering for Sandnes Indre 

Havn.  
  Anne tar denne saken videre. 
 
 
 
 



 
 
 Henvendelse fra foreldregruppe med barn med forskjellige 

funksjonsnedsettelser. 
 Gruppen kom med en henvendelse til rådet om å fremme deres sak ang. 

ungdom over 18 år med funksjonshemninger, og deres tilbud gjennom 
Sandnes kommune. 

 Dette ønsker rådet å fremme når saken kommer opp i utvalget for helse og 
sosialtjenester.  

 Tor Magne lager et forslag fra rådet til å sende videre. 
 
 
 
 
   
 
 
Sandnes,  25.05.2011 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 



FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 

 

 

 

Sandnes kommune 

Utvalg for helse- og sosialtjenester      13.04.2011 

 

 

        Arkivsak : 201100493 

        Arkivkode : E: 071 G70 

        

 

 

 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE KRITERIER FOR TILDELING AV 

TJENESTER – PSYKISK HELSE - MESTRINGSENHETEN 

 

Funksjonshemmedes råd har hatt overnevnte sak til høring med frist til å komme med 

uttalelse innen 04.05.11, og har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

Funksjonshemmedes råd ser positivt på forslaget til kriterier for tildeling av tjenester – 

Psykisk helse – mestringsenheten. 

Rådet har følgende kommentar til pkt. 3 under avsnittet aktivisering: 

For å kunne gjennomføre dette kriteriet, forutsettes det at vaktmestertjenesten, tilrettelagt 

arbeid og plasser ved Pro-Service opprettholdes. 

 

For at disse kriteriene skal ha sin nytte,  må det  legges trykk på økonomien, samt  at boliger 

til psykisk syke blir prioritert. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Funksjonshemmedes råd 

 

 
Anne Gravdal 

Leder        Kari Slettebø Struijk 

        sekretær 








