
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 23.11.2012 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 28.11.12, kl. 16.00 – 19.00 
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
  
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 24.10.12. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 16/12 Skolevegring 

Orientering fra Altona skole og ressurssenter (sett av 1 time) 
 
Sak 17/12 Økonomiplan  
 
Sak 18/12 Nye møtedatoer for 2013 
 
Sak 19/12 Universell utforming 
  Tilgjengelighet i Langgt. og butikker. 
 
Sak 20/12 Forslag til omsorgsplan 2012 – 2030 
 (høringsfrist innen 05.12.12) 
 
Sak 21/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt 

møte 05.12.12 
 
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.                                                                                                                                                         
7/2012 

Møtedato:  
28.11.12 

Saksnr.: 
16 - 21/2012 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  Ingrid Vik 
Johnsen, Sveinung Oftebro, Linda Øye 
Reserve:  Anne Gravdal, Ivar Eik 

Forfall: Erling Eknes, Heidi Stangeland 

 
 
Klokkeslett: 1600 møte sluttet kl 19.00 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 24.10.12 
Der kom en bemerkning til høringssvar fra rådet vedr. Status tjenestetildeling Arkivsak 
200800565-15.  Her ble det påpekt at den nye samhandlingsreformen gjelder like mye 
for psykisk syke som for somatiske brukere. 
 
 
Sak 16/12 Innleding og orientering fra Altona vedr. Skolevegring. 

Vi hadde besøk av to representanter fra Altona, Ellen Gjersdal og Jorunn 
Rosseland som orienterte oss om hvordan de arbeider. 
 
Altona har gjennomgått store forandringer ettersom tidene forandrer seg, 
og skolevegring er blitt ett økende problem. 
De tilhører resurssenterdelen, og rapporterer direkte til fagstab. De skal 
være ett lavterskeltilbud, og det er skolene som kontakter dem når de har 
elever med stort fravær.   
De driver en nettverksgruppe, samt holder kursing av lærergrupper. 
 
Hvordan arbeider de? 
-  Blir først kontaktet av skolen. Det er skolen som må stille med ekstra 
resurser. Ventelister eksisterer ikke, så de tar kontakt så snart som mulig.   
- Har alltid en foreldresamtale uten skole til stede. I noen tilfeller er også 
eleven med. 
- Kartlegging av fravær.   
- Samarbeid med Ambulerende team, PPT, Resurshelsestasjonen samt  
  Samordningsenheten. 
- Hovedregel er at eleven skal møte på skolen for at samarbeidet skal 
virke.   
- Veldig viktig at de også har god dialog med foreldrene. Foreldrene må 
lyttes til, og bli tatt på alvor. 
- De lager en tilbakeføringsplan/opptrappingsplan, samt forebygging av 
fravær. 
- De bygger relasjon til eleven. Og for at de skal lykkes brukes det masse 
tid og tålmodighet. 
 

 
Sak 17/12 Økonomiplan 

Økonomiplan ble gjennomgått, og rådet ser positivt på ivaretakelse av 
boligsosial handlingsplan. En merker seg spesielt at en viderefører tiltaket, 
fra midlertidig til varig bolig i samarbeid med husbanken. 
 
Rådet ser med bekymring på følgende punkter: 
-  Manglende styrking av kompetansen i kommunen for å imøtekomme 

den nye samhandlingsreformen. 
- Reduksjon av spesialundervisning for barn med spesielle behov på  



 Skole / SFO. 
- Ønsker avlastningsboligen inn tidligere enn foreslått. 
- Funkishuset. 
 

Sak 18/12 Nye møtedatoer 2013 
  Onsdag 20.01.13 
  Onsdag 20.02.13 
  Onsdag 03.04.13 
  Onsdag 29.05.13 
  Onsdag 04.09.13 
  Onsdag 16.10.13 
  Onsdag 27.11.13 
   

Våre møter vil fra 2013 bli avholdt i møterom 1A (vis a vis resepsjonen i 
1.etg). 
 

Sak 19/12 Universell utforming – tilgjengelighet i Langgt. og butikker. 
Dette vil bli en sak til neste møte, hvor vi ønsker å invitere representanter 
fra  Sandnes Sentrum og en representant fra kommunen. 

 
Sak 20/12 Forslag til omsorgsplan 2012 - 2030 

Rådet stiller seg positiv til det nye forlaget, men har følgende kommentar 
til pkt. 6.4 Sosial deltagelse, kultur og aktivitet. 
For at brukerne skal kunne delta på div. arrangementer så er de avhengig 
av antall timer som støttekontakt /fritidskontakt har til disposisjon. 
Rådet ønsker en ekstrabevilgning, for eksempel opprettes en timebank som 
brukeren selv kan disponere etter behov. Dette bør være i tillegg til 
ordinære timer. 

 
Sak 21/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt 
møte 05.12.12. 
        Sakskartet ble gjennomgått.  
 
Eventuelt: Tore Andreas Haaland hadde utarbeidet et forslag på en ”sjekkliste” til 

Turløyper i nærområdet.  Han skulle redigere litt på den for så å få sendt 
den ut til div. organisasjoner som tar en gjennomgang av løypene.  Vi 
håper derfor at vi til våren kan presentere flere fine turløyper i kommune 
som egner seg for rullstolbrukere. 

 
 
 

Sandnes,  29.11.12 
 

 
Kari S. Struijk 
sekretær 


