
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 02.05.2012 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 

Tid:  Onsdag 25.04.12, kl. 16.00 – 19.00 
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
  
 
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.02.12. 
 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 05/12 Innledning og orientering om PPT – tjenesten i kommunen ved Tore 

Gunnar Sandve 
(Har satt av en time til dette) 
 

 
 
 
                       
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.                                                                                                                                                         
3/2012 

Møtedato:  
25.04.12 

Saksnr.: 
5/2012 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Heidi Stangeland, Ingrid Vik Johnsen,  
Svein Oftebro, Erling Eknes 
Linda Ellingsen (1. vara) 

Forfall: Linda Øye 

 
 
Klokkeslett: 1600 møte sluttet kl 1800 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.02.12 
 
Sak 05/12   
Innleding og orientering om PPT – tjeneste i kommunen ved Tore Gunnar 
Sandved. 
Ved en feil ble denne saken satt opp på sakskartet vårt for april, mens avtalen med PPT-
tjenesten er 30.05.12. 
Saken ble derfor utsatt. 
 
 
Eventuellt: 
- Tore Andreas Haaland orienterte om de forskjellige utvalgene som våre medlemmer 

er med i. Det vil til neste møte bli utarbeidet en oversikt over dette. 
- Boligsosial handlingsplan. 

Her kan alle gå inn på følgende link: 
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/politikk/utvalg/2008/Bystyret
/141008/sak124.pdf 

- Møte med Bogafjell menighet, ”Hel jobb” 
Det blir oppstart uansett om kommunen er med eller ikke.  Tore Andreas vil ”holde 
dette varmt” opp mot kommunen. 

- Våre hjemmesider fungerer ikke slik de skal når en prøver å komme inn som privat. 
- Årsmeldingen 2011. Vi prøver å få kontakt med tidligere formann, hvis ikke må vi 

lage en årsmelding ut fra det som vi har til neste møte 30.05.12. 
- Tore Andreas jobber med å få til ett opplegg med spørretime slik som de har i 

Byutvikling, dvs. at personer utenfra kommer med spørsmål som vil bli tatt opp i 
oppstart av møte. 

- Pga. sak 05/12 ble utsatt til 30.05.12, ble tilhørere som hadde møtt frem invitert til 
en uformell prat med Rådet ang. PPT-tjenesten.  

 
 
Sandnes,  26.04.12 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 
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