
FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Funksjonshemmedes råd 
 
         Sandnes, 29.08.2011 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 
 
 
Tid:  Onsdag 31.08.2011, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 25.05 2011. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 10/11 Status tjenestetildeling 

 
Sak 11/11      Valg 
 
                       
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
http://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/politikk/utvalg/2011/Helse%20og%20sosial/080611/melding24.pdf


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Funksjonshemmedes råd 

Møtenr.                                                                                                                                                         
4/2011 

Møtedato:  
31.08.2011 

Saksnr.: 
10-12/2011 

Tilstede: Anne Gravdal, Alvhild Steffensen, Ingjerd 
Skår, Thor Magne Sæland, Aud Skjørestad.  
 

Forfall:  
Rådets sekretær Kari Struijk.  
Rådets leder, Anne Gravdal trer inn 
som sekretær på møtet. 
 

 
 
Klokkeslett: 1600 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte: 
Ingjerd Skår, (NFU) er nå inne som fast medlem av rådet etter Helga Robberstad. 
Må være obs på å sende møteinnkallinger og papirer til nytt fast medlem. 
 
 
Sak 10/11 – Status tjenestetildeling 
Vedtak: 
Meldingen tas til etterretning. Funksjonshemmedes råd savner tall som angir bedre 
opplysninger på kvantitet på de ulike tilbudene. 
 
 
Sak 11/11 – Valg av nye kandidater til Funksjonshemmedes råd. 
På grunn av litt uklare retningslinjer å forholde seg til her, har Funksjonshemmedes råd 
satt ned følgende arbeidsplan for videre rekruttering av kandidater til valget av nye 
rådsmedlemmer: 

 Sjekke hva som står i vedtektene i forbindelse med valg. 

 Se på mandat rådet har til å sette ned mtp valgkomite. 

 Kontakte valgkomite 

 Se på sammenslåing av brukerrådet for psykisk helse 

 Be organisasjonene å komme med forslag til kandidater og gi tilbakemelding til 

valgkomiteen. 

 Se på hvordan Eldrerådet praktiserer valg, rekruttering av kandidater. 

 Kommunal oppgave 

  Hvem har ansvaret for retningslinjene i prosedyren 

 Ta kontakt med politisk sekretariat.  

 
Sak   12/11 – Tilgjengelighetsprisen 
Alvhild satte frem forslag om å foreslå Sandnes og Sola hørselslag som kandidater for 
Tilgjengelighetsprisen. Hun sjekker tildelingskriteriene og tidsfristen for innsending av 
forslag. 
 
 
Meldinger: 
Funksjonshemmedes råd synes det er beklagelig at vi ikke har fått meldingen om 
organisering av omsorgsdistriktene som sak, eller lagt på bordet til møtet. 
 
 
 
 
 
 
 



Eventuelt: 
Det ble meldt inn 3 saker under posten eventuelt. 

1. Thor Magne Sæland tok opp at bruken av betegnelsen Funksjonshemmedes råd 

bør endres til: Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Vedtak: 
Funksjonshemmedes råd ber om at navnet på rådet endres til: Råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 

2. Thor Magne Sæland foreslo at FR kunne være en ”ventil” til å legge frem saker for 

Funksjonshemmedes råd. Kan bruke 3.minutter til å presentere sakene i forkant 

av møtene. 

 

3. Ingjerd Skår etterlyste svar på brev som var sendt fra NFU om feriereiser. Savner 

et svar fra kommunen på sin henvendelse i denne saken. 

Svaret som ble gitt i møtet i HSU om denne saker, er at det ikke er midler avsatt 
til dette, og at det er forskjell fra distrikt til distrikt 
 

4. Aud Skjørestad etterlyser  at det ikke tas høyde for konsumprisindeks generelt når 

det gjelder ulike poster i økonomiplanen så som husleie eller kjøp av andre 

tjenester. 

Funksjonshemmedes råd ber administrasjonen å være oppmerksomme på i 
budsjettsammenheng å ta hensyn til prisindeksregulering som våre enheter må forholde 
seg til. Eksempelvis husleie og andre type tjenester. 
 
 
 
Sandnes,  31.08.2011 
 
 
Referent : 
Anne Gravdal, for Kari Struijk 
 

 
Leder i Funksjonshemmedes råd 
Anne Gravdal 
   
 
 
 


