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Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 29.03.2012 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 29.02.12, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 04.01. 2012. 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 03/12 Innledning og orientering om universell utforming ved Hege 

Solvang, fysio og ergoterapi i Sandnes kommune. 
 

Sak 04/12       Orientering om rådets funksjon og arbeidsfelt. 
- Rådets mandat og drøfting av hvordan vi ønsker å være synlige. 
- Hvordan behandles delegerte oppgaver, og hvordan skal uttalelser i saker 
utformes. 
 

 
 
 
                       
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.  
2/2012 

Møtedato:  
29.02.12 

Saksnr.: 
3 - 4/2012 

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 1850 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 04.01.12 
 
Sak 03/12  Universell utforming 
Innledning og orientering om universell utforming ved Hege Solvang, fysio og ergoterapi i 
Sandnes kommune. 
Dette ble avlyst p.g.a. sykdom.  Hun kommer tilbake med ny avtale snarest. 
                 
Tore Andreas Haaland orienterte om invitasjon til temadag om universell utforming som 
skal holdes i Vitenfabrikken 06.03.12, og det ble bestemt at vi skulle melde på Sveinung 
Oftebro og Heidi Stangeland i tillegg til Erling Eknes og Tore Andreas Haaland som 
allerede var påmeldt. 

 
Ingrid Vik Johnsen informerte om at det holdes et møte den 16.04.12 ved Hetland 
videregående skole ang. Akustikk og støy i skole. 
 
Tore Andreas orienterte også om at han skulle på frokostmøte 01.03,12 om universell 
utforming hvor blant annet Stavanger lufthavn Sola var tema. Det ble påpekt at han 
måtte legge vekt på tilgjengelighet for alle ved utganger, og at det var uverdig for 
rullestolbrukere å bli båret ut og inn av fly. 
 
Tore Andreas Haaland orientert kort om universell utforming hvor han før møte hadde 
sett litt på internett angående saken og funnet over 7 million sider som omhandlet 
temaet. Temaet tas opp i senere møte.  
 
Sak 04/12  Orientering om rådets funksjon og arbeidsfelt 
- Rådets mandat ble gjennomgått. 
- Rådet skal være åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å komme som tilhørere. Vi 

ønsker også å ta opp saker/problemer som omfatter grupper.  Er det enkeltpersoner 
med problemer bør dette fortrinnsvis tas opp med organisasjonene. 

- Tore Andreas Haaland hadde vært på internett og funnet en håndbok som heter 
Kommunal kompetanse, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne 
skulle han oversende en link til slik at alle kunne gå inn å lese. 

- Alle saker/høringsuttalelser som Erling Eknes sender til kommunen vedr. utbygging 
og planlegging skal han signere selv, og oversender til sekretær.  Dette skal være 
høringsuttalelser, ikke vedtak. 
Sekretær sørger for at de blir sent over til politisk sekretariat for videre behandling, 
samtidig sendes en kopi på mail av dette til alle i rådet. 

- Ang. media.  Vi skal være aktive og synlige. Skal en uttale seg på vegne av ”Rådet” 
bør dette være avklart på forhånd. Ellers så uttaler en seg som privatperson. Er lurt 
å be om korrektur før noe blir skrevet i aviser. 

- Til neste møte tas saken opp igjen med et forslag til egen arbeidsplan for rådet i 
Sandnes. En forsøker å utvide muligheten enkeltpersoner har for å stille spørsmål til 
rådet, noe lignende som det som praktiseres i Bystyret. 

- Rådet ønsket seg synlig blant andre lag og organisasjoner. Deltagelse på dager 
hvor lag og organisasjoner presenterer seg var ønskelig.  



- Tore Andreas Haaland skal undersøke med kommunen angående kommunens 
internett sider for om mulig og profilere rådet bedre.               

- Det undersøkes hvilke regler som gjelder angående deltakelse på konferanser og 
kurs. Med dekking av reise og tapt arbeidsfortjeneste. 

- Vi ønsker å få et godt samarbeid med Eldrerådet, og vil derfor invitere til ett felles 
møte.        

- Det ble fremmet ønske om at møtene våre ble annonsert i avisen i forkant slik som 
møtene i Bystyret og Utvalg for helse og sosialtjenester.                    

- TIL NESTE MØTE KOMMER LEDER TILBAKE MED FORSLAG TIL OPPFØLGING AV DE 
DRØFTELSER SOM FORETATT.    

 
Eventuelt: 
- Ingrid Vik Johnsen orienterte om saker som HLF har tatt opp. Retten til 

rehabilitering skal forbli i folketrygden og SMS–varsling til Nødmeldetjenesten. 
- Hjemmesiden vår fungerer ikke helt.  Sekretær skal bringe dette videre. 
- Det ble fremmet ønske at når vi går inn på kommunens hjemmeside – Mitt barn, 

bør ”rådet” ligge som en link der. 
- Bogafjell Menighet`s prosjekt ”Hel jobb” ser ut til å ha ”stoppet opp” i systemet av 

kommunen.  Rådet fremmer en henvendelse ang.  
- Heidi Stangeland orienterte om prosjektgruppen ”Sunn i Sandnes”. Hun hadde laget 

et skriv ang. dette som vil bli ettersendt til alle. 
- Heidi ønsket å få en oversikt over hva kommunen har av boligprosjekter. Hva har vi 

i dag, og hva er planene fremover.  Vi skal prøve å få tak i Bolig sosial 
handlingsplan, som da vil bli sendt ut til alle. 

- PPT- Sandnes kommune.  Rådet ønsker en grundig utreding av dette, og helst på 
møte 30.05.12 

- Kvalitetssikring av transport av funksjonshemmede barn.  
Normalt har Sandnes kommune avtale med Rogaland Taxi, noe som fungerer godt.  
Men i ferier har de avtale med Sandnes Taxi, og da oppstår store problemer. 
Sveinung Oftebro lager ett skriv angående dette som vil bli videresendt eventuelt 
tatt opp som sak på neste møte.  

 
 

Sandnes, 01.03.12 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 


