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         Sandnes, 04.09.2012 
 
 
 
 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 29.08.12, kl. 16.00 – 19.00 
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
 
 
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 30.05.12. 
 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 07/12 ”Sunn by” 

Hans Ivar Sømme kommer for å gi oss en orientering rundt dette 
temaet. 
Han vil diskutere aktuelle ideer og mulighet relatert til utvalgets 
arbeidsfelt. 
Vi setter av en time til dette. 

  
Sak 08/12 Tilgjengelighetsprisen 2012 
  
                       
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.                                                                                                                                                         
5/2012 

Møtedato:  
29.08.12 

Saksnr.: 
7 - 10 /2012 

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

Forfall: Erling Eknes, Linda Øye, Heidi 
Stangeland 

 
 
Klokkeslett: 1600 møte sluttet kl 18.30 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 30.05.12 
 
 
Sak 07/12 Innleding og orientering om ”Sunn by” ved Hans Ivar Sømme. 
Hans Ivar Sømme kom og hadde ett interessant innlegg om Sunn by. 
Han fortalte om oppstart av prosjektet hvor Sandnes ble medlem i 1992, og et utvalg ble 
opprettet. 
 
Sunn By sitt arbeidsfelt retter seg mot beboerne i Sandnes, og setter fokus på bl.a.:  
- Helse og miljø i kommunen slik at Sandnes skal bli en god kommune å bo i. 
- Frivilligsentralen 
- SLT (Samordning av lokal kriminalitetsforebyggende tiltak) 
- Friluftskommunen og Sykkelbyen Sandnes 
- Miljøfyrtårn 
 
Innlegget som han viste skal jeg oversende til dere så snart jeg mottar det. 
 
Rådet fremmet samtidig ønske om å bli tatt med i samråd før saker blir vedtatt.      
Rådet ønsker å være en høringsinstans. 
 
 
Sak 08/12 Tilgjengelighetspris for 2012 
Rådets forslag blir for 2012 Sandnes Kirkelige Fellesråd. Dette begrunnes med at de i 
sine fornyinger og ombygging av kirkebygg i kommunen har tatt spesielt hensyn til 
funksjonshemmede. Leder utarbeider forslag på bakgrunn av de innspill som kom på 
møte. 
 
 
Sak 09/12 Revisjon av boligsosial handlingsplan for perioden 2013-2015 
Rådet ser med bekymring på foreslått økning av pris på leie av kommunale boliger.  
Den foreslåtte kommunale bostøtten vil trolig bare hjelpe noen få leieboere, og hva 
defineres som minimumsbeløp til livsopphold? Hva blir kostnadene med å administrere 
og vurdere den nye ordningen? 
 
Rådet ser også med bekymring på etterslepet i fremskaffelse av omsorgsboliger med 
heldøgnsbemanning.  Det mangler planer for nye kommunale boliger dersom 
”foreldreinitiativet” ikke blir en suksess.  Det må uansett planlegges flere boliger i 
kommunal regi, da ikke alle som har behov for plass ønsker å delta i de nye 
”foreldreinitiativene”. 
 
Ellers så stiller rådet seg positivt til den nye revisjonen.                   
 
 
 
 
 



Sak 10/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt 
møte 05.09.12 

Sakskartet ble gjennomgått. Info og diskusjon rundt dette.  Rådet ser veldig positivt på 
sak 41/12. 
 
 
Eventuelt 
 
1. I kjølvannet av revisjonen av boligsosial handlingsplan for perioden 2013-2015 

ønsker rådet å invitere en representant fra kommunen til å ha en orientering rundt 
boligsosial handlingsplan på ett av våre møter.  
Dette fordi foreldre med funksjonshemmede barn er bekymret for fremdriften dvs. 
at der bygges nok boliger i fremtiden. 

 
Rådet er også bekymret for utbygging av infrastruktur ifm. utbygging av nye 
boligfelt. 

 
2. Tore Andreas har utarbeidet et reglement for rådet som han ønsker innspill på før 

han går videre med saken. (se vedlegg). 
Dette vil bli tatt opp som egen sak til neste møte. 
 

3. Vi har fått en invitasjon til en høstsamling på Quality hotell på Sola flyplass den 
11.09.12.  (Se vedlegg). 
Den er gratis, så alle kan melde seg på.  Vennligst gi en rask tilbakemelding til 
sekretær slik at alle blir påmeldt samtidig.  Gjør oppmerksom på at de som må ta 
fri fra jobb ikke får dekket dette av rådet. 

 
 
 
 
 
 
 

Sandnes, 30.08.12 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 


