
 FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Funksjonshemmedes råd 
 
         Sandnes, 01.11.2011 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
 

Tid:  Onsdag 26.10.2011, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 31.08. 2011. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 13/11 Brukerutvalget. 

Anne Gravdal er satt opp som kontaktperson inntil nytt råd er oppnevnt. 
 

Sak 14/11      Valg av nye kandidater til Funksjonshemmedes råd 
                       Se vedlagte liste over innmeldte kandidater. 
 
 
                       
Eventuelt 
 
 
   
Forfall meldes til Kari S. Struijk på tlf. 51 68 59 50/51, eller på mail: 
kari.slettebo.struijk@sandnes.kommune.no  
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Anne Gravdal         
leder          Kari S. Struijk 
         sekretær 

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


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Funksjonshemmedes råd 

Møtenr.                                                                                                                                                         
6/2011 

Møtedato:  
26.10.2011 

Saksnr.: 
13-14/2011 

Tilstede: Anne Gravdal, Alvhild Steffensen, Ingjerd 
Skår, Thor Magne Sæland, Aud Skjørestad 
Kristina Rasmussen – rådgiver fra Rådmannens stab 
Tone Gysland Egeland møtte som tilhører. 
 

Forfall:  

 
 
Klokkeslett: 1600 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
Sak 13/11 – Brukerutvalget 
Når nytt styre overtar må det oppnevnes 2 representanter til brukerutvalget.  Anne sitter 
til de er oppnevnt.  
 
Sak 14/11 – Valg av nye kandidater til Funksjonshemmedes råd. 
Det ble bestemt at vi skal holde valg på kandidater fra brukerorganisasjonene, og jeg har 
reservert plass på Rådhuset møterom 1A den 16.11.11 kl. 18.00.  Etter valget blir listen 
oversendt til utvalget i bystyret som har møte 22.11.11. 
Endring: Har fått melding fra Politisk sekretariat at vi ikke skal holde valg.  Listen fra 
Funksjonshemmedes råd på aktuelle kandidater er oversendt til sekretariatet, og Bystyret  
foretar selv utnevnelsen samtidig som de utnevner medlemmer i Eldrerådet. 
 
Eventuelt: 
Høringsuttalelser: Endring av navn, mandat og sammensetning for 
Funksjonshemmedes råd. 
Saken ble fremlagt på bordet, og rådgiver Kristina Rasmussen fra rådmannens stab kom 
for å orientere oss ang. denne sak. Hun var glad for at vi kunne behandle dette så raskt, 
slik at de kunne få vår uttalelse med på deres møte i Utvalg for helse og sosialtjenester 
den 08.11.11. 
 
Div. punkter som ble diskutert: 
- Vi heter fra neste valgperiode Råd for brukere med nedsatt funksjonsevne. 
- Organisasjonene er selv ansvarlige for å opprette en valgkomite. Det som er mest 

vanlig i ett råd er at de som trer ut av rådet blir satt opp som valgkomite for neste år. 
- Vi etterlyser klare retningslinjer for hvordan valg skal foregå. 
- Valg av leder og nestleder.  Leder bør fortrinnsvis komme fra brukerorganisasjonene. 

Varamedlem som blir oppnevnt bør velges som 1., 2., 3. og 4. varamedlem. 
- Der er mangler i reglementet ang. hvem som velger formann og nestformann. I 

reglementet står det at det er bystyret som vedtar mandat for og sammensetning av 
rådet, mens rådet mener at de selv valgte formann og nestformann. 

 
 
 
Sandnes, 27.10.11 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 
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Sandnes,  27.10.11 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 


