
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 15.02.2013 

 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

 

Tid:  Onsdag 20.02.13, kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

 

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23.01.13. 

 

Saksliste: 

 

Sak 03/13  

 

Sak 04/13 

 

 

Sak 05/13 

 

Sak 06/13 

 

Sak 07/13 

 

Universell utforming 

 

Høring planprogram og varsel om oppstart – kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljøer. 

 

Evaluering av drift og utforming av bofellesskapet Hanamyrveien 1 

 

Status tjenestetildeling – omsorgstjenester 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

27.02.13 

 

  

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/R%c3%a5det%20for%20personer%20med%20nedsatt%20funksjonsevne/2013/200213_sak5.pdf


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

2/2013 

Møtedato:  

20.02.13 

Saksnr.: 

03-08 /2013 

Tilstede: Tore Andreas Haaland,  

Heidi Stangeland, Svein Oftebro, Erling 

Eknes, Ingrid Vik Johnsen 

 

Forfall: Linda Øye 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

 

Sak 03/13 – Universell utforming – tilgjengelighet i  Langgaten og butikker. 

Hans Ivar Sømme fra Sandnes kommune – Sunn by, og representant fra 

Sandnes sentrum Ådnen Berge møtte. 

Hans Ivar fortalte litt om Sunn by`s  arbeidsfelt, se vedlagte handlingsplan for  

2012 – 2015. 

  Han orienterte oss også om at byplan har kontaktet Landskap Design AS til å  

  komme med forslag til utarbeidelse av gateplan for Langgaten og offentlige  

  utendørs areal. 

Universell utforming kommer til å bli fremskyndet da rørsystemet i Langgt. må 

skiftes ut i løpet av 2014. 

 Elever ved diakonhøyskolen holder på med en spørreundersøkelse hos 

butikkeiere og brukere ang. universell utforming av Langgt. 

 

Utformingen skal blant annet ta hensyn til 

- verneverdige bygg 

- ledelinje for blinde 

- hørselshemmede 

-tilgjengelighet for rullestoler og barnevogn 

  

Tak over Langgt. er lagt på is da det skaper problemer med fremkommelighet 

for brannbiler og annen  varetransport, og det vil gi en slags tunnelvirkning dvs. 

trekk igjennom gaten. 

 

Trygghetsvandring har påpekt at der er veldig mørkt i sidegater av Langgt. 

 

Sak 04/13 –  Gjennomgang av turløyper m/kart 

 Rådet har gjennomgått noen av løypene, og Vågsgjerd aktivitetssenter har 

sammen med brukere i rullestol gjennomgått løypene. 

 Sunn by og Turistforeningen vi vurdere dette i løpet av 14 dager, og når 

løypene er klare blir de lagt ut p kommunen sin hjemmeside.  Planen er også å 

presentere 1 løype i mnd. i Stavanger Aftenblad. 

 

Sak 05/13 - Høring planprogram og varsel om oppstart  - kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljøer. 

 Planprogrammet ble gjennomgått, og tas til etterretning. 

 

 



 

 

Sak 06/13 -  Evaluering av drift og utforming av bofellesskapet Hanamyrveien 1 

 Rådet gjennomgikk saken, og kom med følgende uttalelser: 

 - Rådet er opptatt  av at en må tilstrebe å ikke blande ulike funksjonsnivåer /    

                          hemninger i samme bofelleskap. 

 - Bomiljøet må oppfattes trygt for alle beboere. 

 

Sak 07/13 - Status tjenestetildeling – omsorgstjenester 

 Rådet ser med bekymring på at køen med vanskeligstilte boligsøkere har økt 

 de siste årene. 

 

Sak 08/13 - Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

27.02.13. 

 Rådet gjennomgikk sakene, og kom med følgende kommentar til sak  

10/13 Brukerundersøkelsen. 

-  rådet ønsker at kommene skal holde samme standard som andre     

   sammenlignbare kommuner 

-  rådet ønsker at kommunen høyner tilfredsheten hos brukere av       

   hjemmetjenester slik at vi minst ligger over gjennomsnittet. 

 

 

Eventuellt: Heidi Stangeland fremmet ønske om at Rådet kan jobbe mer med psykisk 

helse. 

 

 Erling Eknes fremmet ønske om å endre/ta tilbake navnet på 

Funksjonshemmedes råd.  Det nye navnet fungerer dårlig, og blir lite brukt. 

 Rådet ønsker å sende et skriv til Rådmannen om en forespørsel om dette. 

 

 

 

 

 

  

 

Sandnes,  03.04.2013 

 

 
Kari S. Struijk 

sekretær 

























UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 

 

INNKALLES TIL MØTE 27. FEBRUAR 2013 KL. 17.00 

 

I FORMANNSKAPSSALEN I SANDNES RÅDHUS 
 

SAKLISTE 

 

6/13  201105706 Sakliste/innstillinger til møtet 27.02.13 

 

7/13  201105706 Protokoll fra møtet 30.01.13 

 

B 8/13  201103218 Evaluering av drift og utforming av bofellesskapet Hanamyrveien 1 

 

B 9/13  201205253 Avtale om vertskommunesamarbeid for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

 

10/13  201205449 Brukerundersøkelse - hjemmetjenester 

 

11/13  201201115 Sunn i Sandnes - statusrapportering februar 2013 

 

12/13  201105874 Meldinger til møtet 270213 

 

13/13  201300772 Toppmeisveien - endring av driftsform 

  Unntatt offentlighet - offl. § 13, fvl. § 13.1 

__________ 

 

EVENTUELT 

___________ 

 

Dokumenter, som følger sakene, ligger til ettersyn på politisk sekretariat i Sandnes rådhus, 

servicekontoret, samt på internett www.sandnes.kommune.no/politisk_agenda 

 

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 senest kl. 12 mandag før møtedag  

til elin.selvikvag@sandnes.kommune.no med kopi til sissel.hellevik@sandnes.kommune.no 

__________ 

 

Møtet er åpent. 

 

Sandnes, 14. februar 2013 

 

Arne Buchholdt Espedal 

leder 

Sissel Hellevik 

   konsulent 

mailto:elin.selvikvag@sandnes.kommune.no
mailto:sissel.hellevik@sandnes.kommune.no



