
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 15.10.2012 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 24.10.12, kl. 16.00 – 19.00 
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.08.12. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 11/12 Gunn Vignes kommer og orienterer oss litt om avlastningsboliger og de 

utfordringene som de har med det. Har satt av en time til dette 
  
Sak 12/12 Forslag til presentasjon av rådet, opplegg for møte osv. (se vedlegg) 
  
Sak 13/12 Turløyper i nærområdene /bydeler (se vedlegg) 
  
Sak 14/12 Parkering for bevegelseshemmede rundt kulturhuset og biblioteket 
  
Sak 15/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

31.10.12  
 

  
 
 
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. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Tore Andreas Haaland        
leder        Kari S. Struijk 
        sekretær 

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


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
6/2012 

Møtedato:  
24.10.12 

Saksnr.: 
11 - 15/2012 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Ingrid Vik Johnsen, Sveinung Oftebro,  
Reserve:  Ivar Eik 

Forfall: Heidi Stangeland, Erling Eknes 

 
Klokkeslett: 1600 møte sluttet kl 19.00 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.08.12 
 
Sak 11/12 Innleding og orientering rundt avlastningsboliger ved Gunn Vignes 

fra Samordningsenheten 
 

Gunn Vignes kom og holdt ett interessant innlegg vedr. avlastningsboliger i Sandnes 
kommune, og samordningsenheten (se vedlegg). 
Samordningsenheten er den koordinerende enheten i kommune for tildeling og 
samordning av alle omsorgstjenester. De har i år hatt ett budsjett på 29,5 mill., 
Ny avlastningsbolig er planlagt ferdig 2016/17.                    
 
Sak 12/12 Forslag til presentasjon av rådet 
Rådet konkluderte med at dette blir videresendt til revidering.  
 
Sak 13/12  Turløyper i nærområdene / bydeler 
Sandnes kommune har laget ny brosjyrer for 8 turløyper i Sandnes kommune, og de 
ønsker en uttalelse fra Rådet hvilken som bør merkes som tilrettelagt for 
funksjonshemmede. 
Rådet ønsker at disse blir levert til utprøving på avlastningen, og evnt. Vågsgjerd slik at 
de kan prøve de ut med rullestol, og komme med en reell tilbakemelding. Disse 
avdelingene har faste turdager. 
 
Sak 14/12 Parkering for bevegelseshemmede rund kulturhuset og biblioteket 
Der kommer ny inngang til biblioteket, og i den forbindelse ønsker vi flere 
parkeringsplass til funksjonshemmede. Sendes som en sak til teknisk etat. 
 
Sak 15/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt 

møte 31.109.12 
Sakskartet ble gjennomgått.  
 
Eventuelt:  
Tore Andreas Haaland tok opp følgende saker: 
 
Vårt forslag til tilgjengelighetspris utgikk i år p.g.a. for liten tid til å innhente 
bakgrunnsopplysninger for å underbygge forslaget. 
Dette må vi starte tidligere med til neste år, slik at alt er klart til forslaget skal sendes 
inn. 
 
Sandnes boligbyggerlag- Tunet på Brattebø gård. 
Her ble det diskutert rundt parkeringsproblematikken. 
 

 
Sandnes,  25.10.12 
 

 
Kari S. Struijk 
sekretær 


