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Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 04.01.2012 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 

Tid:  Onsdag 04.01.12, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 26.10. 2011. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 01/12 Presentasjon av nytt styre 
  
Sak 02/12 
 

Byggeprogram – boliger for funksjonshemmede i Maudlandslia 
(høringsfrist 08.11.11/ Formannskapet 17.01.12) 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
Tore Andreas Haaland        
leder        Kari S. Struijk 
        sekretær 

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


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
1/2012 

Møtedato:  
04.01.12 

Saksnr.: 
1-2/2012 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Heidi Stangeland, Ingrid Vik Johnsen,  
Svein Oftebro, Linda Øye og Erling Eknes 

Forfall:  

 
 
Klokkeslett: 1600 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
Sak 01/12 – Presentasjon av nytt styre. 
Tore Andreas Haaland ønsket alle velkommen, og overrakte en blomsterbukett til 
avtroppende leder Anne Gravdal.   
Anne fortalte litt om tiden som leder i 12 år, og kom med gode råd til det nye styret. 
Etterpå ble det en presentasjonsrunde rundt bordet, hvor alle de nye medlemmene 
fortalte litt om seg selv og deres bakgrunn. 
Det ble også etterlyst en bekreftelse fra administrasjonen på hvem som er innvalgt i 
Rådet. 
Dette har jeg fra administrasjonen i dag 05.01.12 fått bekreftet er underveis til den 
enkelte. 
 
 
Sak 02/12 – Byggeprogram – boliger for funksjonshemmede i Maudlandslia. 
Rådet har lest byggeprogrammet, og etterlyser hvilke grupper med nedsatt 
funksjonsevne dette gjelder for. Dersom det kun gjelder for brukere med fysiske 
problemer kan antall personer stemme, ellers er tallet mye høyere. Rådet ønsker å få en 
spesifisert oversikt over hvilke grupper dette omfatter og antall.  
De ønsket også at tildelingen av leiligheter skjer på ett tidlig tidspunkt slik at denne 
gruppen av boligsøkende får ta del i sluttfasen med bl.a. valg av farger o.l. 
Rådet mener at det er viktig å vektlegge at hele prosjektet må ses på som et hjem, og 
ikke bare et ”botilbud”, og ønsker at både ute og innemiljøet ikke blir utformet som ett 
nstitusjonspreget uteomsråde. At materialvalg i vegger og tak spesielt i fellesrom er slik 
at det ikke blir stor resonnans i rommene. 
Utemiljøet må utformes etter reglene for Universell Utforming, med bl.a. ledelinjer og 
farger.  
Utendørs må det legges vekt på gode løsninger som kan bygges opp naturlig i terrenget 
slik at en slipper ekstra ramper og lignende ved inngangspartiet.  
 
 
Eventuelt: 
Nye datoer for møte i 2012 ble fastsatt. (Se vedlagte liste) 
Der kom frem ønske om ett annet møterom hvor vi kunne ha med oss tilhørere.  Har 
vært i kontakt med administrasjonen, og vi har fått tildelt kantinen i 1. etg. som fast 
møterom. 
 
Fordeling av noen arbeidsoppgaver/ansvarsområder: 
Heidi Stangeland stiller som representant fra Rådet i Prosjektgruppen Sunn i Sandnes. 
Dette er det gitt tilbakemelding på til styringsgruppen. 
Erling Eknes blir ansvarlig for alle henvendelser til Rådet vedr. reguleringsplaner og 
byggesaker. 
 



Det ble også bestemt at de som sitter i Rådet skal få all post, innkallelser m.m. både på 
mail og i post.  Alle varamedlemmer mottar en kopi av alt på mail slik at de alltid er 
oppdaterte dersom de må stepp inn på kort varsel. 
  
 
Sandnes,  05.01.12 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 






















