
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 23.05.2012 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
 

Tid:  Onsdag 30.05.12, kl. 16.00 – 19.00 
Sted:  Rådhuset, Kantinen. 
  
 
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 25.04.12. 
 
 
Saksliste: 
  
  
Sak 05/12 Innledning og orientering om PPT – tjenesten i kommunen ved Tore 

Gunnar Sandve 
(Har satt av en time til dette) 
 

  
Sak 06/12 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt 

møte 06.06.12. (Se vedlegg). 
 
                       
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


UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES 
 

TIL MØTE 6. JUNI 2012 KL. 17.00 
 

I FORMANNSKAPSSALEN I SANDNES RÅDHUS 
 

 
20/12  201105706 SAKSLISTE/INNSTILLINGER TIL MØTET I UTVALG FOR 

HELSE- SOSIALTJENESTER 6. JUNI 2012 
 
21/12  201105706 PROTOKOLL FRA MØTE I UTVALG FOR HELSE- OG 

SOSIALTJENESTER 
 

B  22/12  201200195 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SANDNES KOMMUNE OG 
HELSE STAVANGER 

 
23/12  201202732 BRUKERUNDERSØKELSE - FYSIO- OG ERGOTERPIENHETEN 
 

B .24/12  200801572 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2015  - MANDAT OG 
FRAMDRIFT FOR BEGRENSET REVIDERING FOR 
PERIODEN 2012-2015 

 
F/B 25/12  200801572 GRUNNLAG FOR SAMARBEIDSAVTALE MED FRIVILLIG 

SEKTOR - BOLIGER OG OPPFØLGINGSTJENESTER FOR 
RUSAVHENGIGE 

 
F/B 26/12  200906500 BYGGEPROGRAM OG KOSTNADSOVERSLAG 1 

SANDNES HELSESENTER – 40 NYE SYKEHJEMSPLASSER 
 

B  27/12  200806223 SUNN BY RAPPORT 2011 - PROGRAM 2012 
 

B  28/12  201201115 SUNN I SANDNES - ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID 
 

F/B 29/12  201105623 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 
I SANDNES - BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI 2012 - 30. JUNI 
2016 

 
B 30/12  201102871 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2019 

 
F/B 31/12  201105623 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR SANKSJONER 

VED BRUDD PÅ SALGS- OG 
SKJENKEBEVILLINGSREGLENE 

 
F  32/12  201201909 KOMMUNAL SUPPLERING AV TT-ORDNINGEN 

 
33/12  201105874 MELDINGER TIL UTVALG FOR HELSE- OG 

SOSIALTJENESTER MØTE 6.JUNI 2012 

__________ 
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MELDINGER 
 
EVENTUELT 

__________ 
 
Dokumenter som følger sakene, ligger til ettersyn på politisk sekretariat i rådhuset, på  
servicekontoret og på biblioteket, Dokumentene finnes også elektronisk under 
lokaldemokrati på www.sandnes.kommune.no. 
 
 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på tlf. 51 33 51 00. Ved forfall blir  
varamedlemmer innkalt særskilt. 
 
Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer 
kan innkalles. 

__________ 
 
Eventueltsaker, spørsmål m.m. meldes i forkant av møtet til: 
 
elin.selvikvag@sandnes.kommune.no 
 
leni.tande@sandnes.kommune.no 
 

__________ 
 
 
 
Møtet er åpent. 

 
 
 
Sandnes, 22. mai 2012 
 
 
Arne Buchholdt Espedal 
leder 
        Leni Tande 
        sekretær 
 
 

http://www.sandnes.kommune.no/
mailto:elin.selvikvag@sandnes.kommune.no
mailto:leni.tande@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
4/2012 

Møtedato:  
30.05.12 

Saksnr.: 
5 - 6/2012 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Heidi Stangeland, Ingrid Vik Johnsen,  
Sveinung Oftebro, Erling Eknes 
Linda Øye 

Forfall:  

 
 
Klokkeslett: 1600 møte sluttet kl 1900 
Sted: Kantinen i Rådhuset 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.02.12 
 
Sak 05/12 
Innledning og orientering om PPT – tjeneste i kommunen ved  
Tore Gunnar Sandve 
Deres arbeidsfelt dekker barn/unge i skolepliktig alder med særlige opplæringsbehov. De 
forholder seg mest til skole (grunnskolen). 
Han orienterte oss litt om hva som dekkes under PPT-tjenesten i kommunen. Og han 
henviste til § 5 i opplæringsloven hvor § 5.1 dekker elever som har rett på 
spesialundervisning, og § 5.7 dekker barn i førskole som har behov spesialpedagogisk 
hjelp. 
 
Deretter tok han for seg listen som vi hadde oversendt han med div. spørsmål.   
Som for eksempel: 
 Det må lages tilfredsstillende opplegg for hver enkeltes elevs behov. 
 Vurdere elevens kompetanse til å jobbe mot de fastsatte mål som en må igjennom i 

løpet av skoletiden /grunnskolen. De skal ha de samme mulighetene som en ”normal” 
elev. 

 PPT blir koblet inn når skole/barnehage etter gjennomgang med foresatte, tar 
kontakt.  

 Ved behov for psykologisk hjelp blir elevene henviste til helsestasjonen. 
 Han påpekte at vi måtte ta Sandnes kommunes visjon Modig, Sunn og Romslig på 

alvor.  Det er et økende behov for PPT`s tjenester, og kanskje må vi være mer 
romslig i vårt syn på hva som er normalt/vanlig. 

 Ett økende problem at flere barn blir innrapporterte til PPT, noe som igjen fører til 
økende arbeidsmengder og lengre ventetider. 

 Barn/ungdom som kommer fra ulike kulturer og som skal finne sin plass. 
 Det ble diskutert elever med skolevegring. Når det oppstår problemer må en få fanget 

opp eleven så raskt som mulig slik at riktig hjelp blir satt inn. Barn som har vært 
fraværende over lengre tid får lite tilbud eller ikke noe tilbud.  Her ble PPT oppfordret 
fra Rådet om å ta i bruk hjemmeundervisning som for eksempel via ”it`s learning”.  
Sandve oppfordret oss til å se på kommunens hjemmeside ang. rutiner for 
skolevegring. 
Han snakket også om en gruppe i skoleadministrasjonen som jobbet med 
utredingsarbeid ang. skolevegring. Her kom det frem ønske om at rådet skulle stille 
med en representant, og også invitere skoleadm. til ett av våre møter i høst. 

 
 
Sak 06/12 
Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 
06.06.12. 
 
- Brukerundersøkelse - Fysio- og ergoterapienheten (sak 23) 

Her burde alle berørte brukere fått utdelt spørreskjema, ikke bare de første 260 
brukerne, slik at en får ett skikkelig grunnlag for vurderingen. 

 



- Boligsosial handlingsplan for 2008 – 2015 – Mandat og framdrift for begrenset 
revidering for perioden 2012 – 2015. (sak 24) 
Tore Andreas orienterte om saken, og rådet ønsker å stille seg til rådighet for å 
være med som resursperson. 

 
- Sunn By Rapport 2011 – program 2012 (sak 27) 

Her ble det fremmet ett ønske om at vi skulle kontakte Hans Ivar Sømme og 
invitere de til å komme til ett av våre møter til høsten. 

 
Eventuelt: 
 
- Årsmelding for 2011. 

Denne er nå klar, og skal oversendes administrasjonen snarest. 
 
- Tore Andreas har tatt opp med administrasjonen budsjett for kurs og reiser, samt 

oppdatering vår nettside. Venter en tilbakemelding. 
 
- Høringstime.  Tore Andreas kommer med et forslag til neste møte. 
 
- Inspirasjonsmøte vedr. universell utforming. 

Ønske om å invitere Gitlesen til et møte. Helst ett fellesmøte med Utvalg for Helse 
og Sosialtjenester. 
Rådet ønsker å delta i beslutningsprosessen der innbyggere søker om 
dispensasjon/fritak fra byggeloven p.g.a funksjonshemming. 
Heidi Stangeland kontakter funksjonshemmedes råd i Sola ang. dette. 

 
- Linda Øye fremmet ønske om at vi ved jevne mellomrom kunne orientere om hvor 

mange brukere som står på venteliste for bolig i Sandnes.  
Tore Andreas orienterte om at dette kommer som tilbakemelding til Helse og 
sosialutvalget, og at vi i fremtiden får dette som en sak hvert kvartal når saken 
kommer i hovedutvalget. 

 
 

 
Sandnes, 31.05.12 
 
Kari S. Struijk 
sekretær 


