
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 28.08.2013 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

Tid:  Onsdag 04.09.13, kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.05.13. 

 

Saksliste: 

 

Sak 16/13  

 

 

 

Sak 17/13 

 

 

 

Sak 18/13 

 

 

 

 

Sak 19/13 

 

 

Sak 20/13 
 

 

Landskapsarkitekt Kine Olesen kommer å orienterer om kommunens 

arbeid med handlingsprogram for universell utforming, og hva som er 

gjort av kartlegging av tilrettelagte turstier.  

 

Saksnr. 13/10866-1 

Tilgjengelighetsprisen for 2013-05-30 

Frist 20.09.13 

 

Ref.nr. 13/2800 

Høring - krav til lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse og 

omsorgstjeneste. 

Frist 11.09.13 

 

Arkivsak 13/06290 

Status tjenestetildeling – 1.tertial 2013 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

11.09.13 

 

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


PROTOKOLL 
 
Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
5/2013 

Møtedato:  
04.09.13 

Saksnr.: 
16 - 20 /2013 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  
Erling Eknes, Ingrid Vik Johnsen, Sveinung 
Oftebro 
Reserve: Linda Ellingsen 

Forfall: Heidi Stangeland, Linda Øye 
 

 
 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
Sak 16/13  Landskapsarkitekt Kine Olesen i Bymiljø orienterte rådet om kommunens 

handlingsprogram for universell utforming, og hva som er gjort til nå av 
kartlegging av tilrettelagte turstier. 

 
Sak 17/13 Tilgjengelighetsprisen 
 Rådet sitt forslag for 2013 blir Tore Andreas Haaland og Bjarte Bjørnsen. Dette 

begrunnes med deres arbeid med å fremme tilgjengelighet for alle inkl. 
personer med nedsatt funksjonsevne på kommunens mange turstier, samt skaffe 
midler til dette. 

 Ut fra rådets vurdering oppfyller de alle kriterier for å bli tildelt prisen. 
 
 Det gjøres oppmerksomt på at Tore Andreas Haaland gikk ut av møterommet 

mens rådet diskuterte seg frem til kandidaten som de ville foreslå. 
 
Sak 18/13 Høring – krav til lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse og 

omsorgstjeneste. 
  Saken ble gjennomgått og rådet har ingen kommentar. 
 
Sak 19/13 Status tjenestetildeling – 1. tertial 2013.09.05 
 Saken ble gjennomgått og rådet har ingen kommentar. 
 
Sak 20/13 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

11.09.13. 
 
 
Eventuellt:  Vi fikk en sak ang. oppnevning av referansegruppe for arbeid med 

kulturarenaplan for Sandnes, og rådet besluttet at Sveinung Oftebro stiller som 
vår representant. Dette er videreformidlet til Erland Bræin i kultur og 
byutvikling. 

  
 Rådet ønsker også å fremme et forslag til byplan vedr. universell utforming av 

Langgaten med tanke på fremkommelighet/tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Som for eksempel varme i gateplan, samt teleslynger 
tilgjengelig i butikker. 

  
 
 



 
 
  
 
 
 

Erling Eknes fremmet et ønske om at Rådet sender en henvendelse til 
Stavanger lufthavn Sola hvor man påpeker hvor vanskelig det er å få bestilt en 
rullestol som samsvarer med behovet som den enkelte bruker har. 

 Det er ett stort ønske om å få rullestoler med regulerbare fotstøtter dvs. med 
mulighet til å ha foten liggende i full lengde eller i vanlig sittestilling. 

  Det er også ett problem at heisene er veldig trange. 
 
 
 
 
 
 
 
Sandnes,  22.01.2014 
 

 
Kari S. Struijk 
sekretær 



 FYLKESRÅDMANNEN 
Utvalgssekretariatet 

 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520 
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90  
4001 Stavanger Stavanger      
 
E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:   

 
 

          
Kommunene i Rogaland, 
Kommunale råd eller annen representasjonsordning for funksjonshemmede    
FFO og SAFO i Rogaland   
       
           
  29.05.2013 
 
   
Deres ref.: Saksbehandler: Unni Høibo Saksnr. 13/10866-1 

 Direkte innvalg: 51 51 66 09 Løpenr. 33527/13 

  Arkivnr.  
   

 
 
TILGJENGELIGHETSPRISEN 2013 
 
 
For å motivere til at ethvert miljø blir tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse, 
har Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland opprettet Tilgjengelighetsprisen. 
 
Et utvidet tilgjengelighetsbegrep legges til grunn:  Tilgjengelighet til bygninger, arbeid, 
informasjon, kultur, friluftsliv, idrett, familie, venner, kollegaer, nærmiljø og mat. 
 
Prisen tildeles den enkeltperson, lag, organisasjon eller bedrift, som har gjort en spesielt 
verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet, kommunen, fylket. 
 
Prisen deles ut i desember, og består av ett diplom og kr. 25.000,-. 
 
Ønskes mer informasjon, kan undertegnede kontaktes på mail: Unni.hoeibo@rogfk.no 
 
Forslag med begrunnelse sendes Fylkesrådet for funksjonshemmede, Rogaland 
fylkeskommune, Postboks 130, 4001  Stavanger. 
 
Frist:  Innen 20. september 2013.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unni Høibo 
saksbehandler 

 
 

Vedlagt følger kriterier. 
 
 

mailto:Unni.heoibo@rogfk.no


 

TILGJENGELIGHETSPRISEN - KRITERIER 
(Revidert 27.05.2013) 

 
1. Tilgjengelighetsprisen utdeles til den enkeltperson, organisasjon, eller 

bedrift, som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre 
tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljøet, kommunen eller 
fylket. 

 
Formålet med tilgjengelighetsprisen er å gjøre ethvert miljø tilgjengelig 
for funksjonshemmede. Et utvidet tilgjengelighetsbegrep legges til 
grunn. Tilgjengelighet til bygninger, arbeid, informasjon, kultur, friluftsliv, 
idrett, familie, venner, kollegaer, nærmiljø og mat (ut og spise). 

  
2. Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av kandidater til  prisen: 

 

 Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode. 

 Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket må være god. 

 Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta  
funksjonshemmedes interesser og behov. 

 Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og 
likestilling for funksjonshemmede i samfunnet (nærmere et ikke-
funksjonshemmende samfunn). 

 Kandidaten har tatt funksjonshemmede på alvor som brukergruppe / 
kundegruppe. 

 Funksjonshemmede har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket 
(brukermedvirkning). 

 Tiltaket viser at bedre tilgjengelighet handler mer om omtanke og 
holdninger enn kostnader. 

 Tiltaket har vist at det ”lønner” seg å bedre tilgjengeligheten for  
funksjonshemmede (større økonomisk avkastning, større  
kundegruppe, lettere drift). 

 Tiltaket har fått en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i 
henhold til god byggeskikk (estetisk utforming / natur- og 
miljøvennlig tilpassing). 

 Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre 
tilgjengeligheten. 

 
3. Forslaget på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse for 

forslaget. 
 

4. Prisen deles ut en gang hvert år, og består av ett diplom og  
kr. 25.000,-.  Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller 
vilkårene, skal prisutdelingen utsettes til neste år. 
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