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Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 03.04.2013 

 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

 

Tid:  Onsdag 03.04.13, kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

 

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 20.02.13. 

 

Saksliste: 

 

Sak 08/13  

 

 

 

Sak 09/13 

 

 

Sak 10/13 

 
 

 

Rita Karin Sele fra kommunen kommer og har ett innlegg om ”bolig”, orientere 

rådet om startlån, definisjon av vanskeligstilt boligsøkere samt kommunes 

tilbud og utfordringer. 

 

Arkivsak-dokument 13/01798-1 

Egenbetaling for arbeidsreiser og reiser til aktivitetssenter. 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

10.04.13 

 

  

Eventuelt 

 

  

Forfall meldes til Kari S. Struijk på tlf. 51 68 63 00, 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
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/politikk/utvalg/2013/M%c3%b8teinnkalling%20Utvalg%20for%20helse-%20og%20sosialtjenester%2010.04.2013.pdf


PROTOKOLL 
 
Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
3/2013 

Møtedato:  
03.04.13 

Saksnr.: 
09-11 /2013 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Svein Oftebro, Erling Eknes, Ingrid Vik 
Johnsen, Linda Øye 
 

Forfall: Heidi Stangeland  
(ingen vara innkalt da forfall ble meldt så 
sent) 

 
 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
Sak 09/13  Boligtjenesten 

Rita Karin Sele – konst. Leder i levekår boligtjenesten orienterte oss om 
hvordan de jobber i boligtjenesten.  De er 7 ansatte hvorav 3 er saksbehandlere. 

 Hun delte inn deres fagfelt i to store grupper: 
 
 Kommunale boliger: 
 Vi har få ca. 500 kommunale boliger, og pr. i dag er det registrert ca. 200 

søkere i ventekø hvorav 70-80 stk. er rusrelatert.  
 
 Kriteriene for å bli godkjent som vanskeligstilt søker: 
 - mangle bolig 
 -økonomi 
 -varig eller midlertidig ute av stand til å skaffe seg egen bolig 
 - uforsvarlig bolig, medisinske grunner 
 
 Startlån: 
 Vi har pr. i dag mottatt 735 søknader hvorav ca. ½ parten er innvilget startlån. 
 For å få kommunalt startlån må en ha 10% i egenkapital.  Unntaksvis innvilges 

fullfinansiering.  
 
 Boligtjensten har ett bredt samarbeid med bl.an. Nav, samordning, eiendom, 

mestringsenheten, mottakskontor for flykninger, banker og meglere osv. 
 De gjør avtale med sine ”kunder” og lager til ett opplegg som er bygget på tillit. 
 De har flere solskinnshistorier å vise til hvor flere klarer med hjelp fra 

boligtjenesten å skaffe egen bolig samt styre økonomien. 
 
Sak 10/13 Egenbetaling for arbeidsreiser og reiser til aktivitetssenter 
 Saken ble gjennomgått, og tas til etterretning. 
 
Sak 11/13 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

10.04.13. 
 
 
 
 
 
 



 
Eventuellt: Tore Andreas orienterte rådet om at vi har mottatt invitasjon til 

storbykonferanse i Oslo 6. og 7. mai 2013. 
 Dette ble veldig positivt mottatt og det ble bestemt at hele rådet skulle reise. 

Kari skulle ordne med påmelding og bestille billetter. 
 
 Linda kom med en gladmelding om 2 nyopprettede stillinger innen 

mestringsenheten. 
 En stilling med erfaring innen psykisk helse, og en innen rus. 
 
 
 
 
  
 
Sandnes,  22.01.2014 
 

 
Kari S. Struijk 
sekretær 
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