
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 16.10.13 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
Tid:  Onsdag 16.10.13, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 04.09.13. 
 
Saksliste: 
 
Sak 21/13 
 
 
Sak 22/13 
 
 
Sak 23/13 
 
 
Sak 24/13 

 
Samhandlingsreformen – Hverdagsrehabilitering. 
 
 
Besøksteam – Prosjektrapport. 
 
 
Brukerundersøkelse – Riskatun. 
 
 
Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte. 
 

  
Eventuelt        
 
 
Forfall meldes til Tore Andreas Haaland, 905 22179 eller på mail: tahaa@online.no  
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Tore Andreas Haaland        
leder         

mailto:tahaa@online.no


PROTOKOLL 
 
Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
6/2013 

Møtedato:  
16.10.13 

Saksnr.: 
21 - 24 /2013 

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

Forfall: Heidi Stangeland 
 

 
 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
Sak 21/13   Samhandlingsreformen – Hverdagsrehabilitering 
 Saken ble gjennomgått og rådet slutter seg til saken uten kommentarer. 
 
Sak 22/13 Besøksteam – Prosjektrapport. 
 Saken ble gjennomgått og rådet har ingen kommentar. 
 
Sak 23/13 Brukerundersøkelse - Riskatun 
  Rådet er bekymret for lav skår på enkelte spørsmål under brukermedvirkning. 

Rådet er opptatt av at brukermedvirkning må stå sentralt i alt arbeid med 
rehabilitering og omsorgsarbeid i kommunen.  

 
Sak 24/13 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

23.10.13. 
 Det ble sett på sak 40-13 universell utforming i Sandnes – Handlingsprogram 

2013. Rådet savner noe mer fokus på området mental helse. Det ble også 
påpekt viktigheten av og kunne gi dispensasjoner i bygge saker i sentrum når 
gammel bebyggelse skal utvikles. Rådet støtter forslaget fra M.S.Håland som 
skal tas opp i byutvikling: 

 
 UBU  Sak 123/13 
Ubu ber rådmannen i forbindelse med bystyrets behandling av sak i Universell utforming om 
en vurdering som ivaretar muligheter for å dispensere fra fast krav om universell utforming i 
særlig krevende bebyggelse. Det kan til eksempel være vernet eller verneverdig bebyggelse 
jmf. utvalgets anmodning  om sak for tilrettelegging av boenheter i Langgatas øvre etasjer.  
 
Sp 
M S Håland 
 
Eventuellt:  Sveinung Oftebro tok opp problemstillingen rundt transport av personer med 

nedsatt funksjonsevne og la frem følgende redegjørelse: 
 
Kvalitesikring av transporttjenester for personer med nedsatt funksjons evne 
 
Etter flere henvendelser fra foreldre og selvopplevde hendelser mener jeg det er viktig å sørge for en 
gjennomgang av kvalitetssikringen av transporttjenesten i Sandnes kommune. 
Flere av de som benytter seg av taxi til skole, jobb eller annet dagtilbud kan ikke gjøre rede for seg. 
Andre er utagerende og vanskelige å kontrollere og kan komme til å skade uskyldige medpassasjerer. 



De fleste faste sjåfører er flinke og kjenner sine passasjerer men med flere passasjer med ulike behov 
er det ikke alltid alt går som det skal. Ved flere tilfeller har passasjerer blitt satt av ved feil adresse, 
taxi kommer ikke til avtalt tid og henter og setter av. Hva skal foreldre til en 15 år gammel jente tro 
når taxien er 30-40 min forsinket uten å gi beskjed? Må man som foreldre forvente at man får levert 
feil barn på døren? Skal man akseptere at klær og utstyr blir ødelagt av medpassasjerer? Skal man 
regne med å ikke komme seg hjem fra jobb fordi man ikke har helse til å ta kollektivtransport? 
Dette er bare noen eksempler, flere finnes. 
 
 
 
Hvordan blir dette kvalitetssikret? 
 Fare for overgrep 
 Utagering 
 Punktlighet 
 Skikkethet av sjåfører 
 Språk 
  
Med så store avvik som dette bør ordningen gås nøye igjennom for å sikre alle en så trygg transport 
som mulig. Et forslag er at det i første omgang foretas en brukerundersøkelse og opprettes et 
avvikssystem der tjenestemottagere lett kan melde avvik som blir registrert for å få en oversikt over 
svakhetene i systemet og kunne forbedre disse. 
 
Sveinung Oftebro  
 
 

Rådet slutter seg til Oftebros bekymringer og ber utvalg for helse- og 
sosialtjenester igangsette en evaluering av transporttjenesten hvor kvaliteten på 
tilbudet blir vurdert, brukerne og brukernes pårørende bør delta i en 
brukerundersøkelse. En savner også goder rutiner for avviksrapportering og en 
ber om at dette blir bedre ivaretatt for fremtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
Sandnes,  22.01.2014 
 
Tore A. Haaland 
Leder/sekretær 
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