
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 20.06.2014 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 11.06.14, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23.04.14. 
 
Saksliste: 
 
Sak 13/14  
 
 
Sak 14/14 
 
Sak 15/14 
 
 

 
Orientering om nye bussveier og problemer dette skaper for svaksynte og 
hørselshemmede. 
  
Status tjenestetildeling 1. tertial 2014. 
 
Storbykonferanse 28. og 29.08.14 
 
 

  
Eventuelt 
  Møte i utvalg for helse og sosialtjenester 18.06.14 er avlyst. 
 
  
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.                                                                                                                                                         
4/2014 

Møtedato:  
11.06.14 

Saksnr.: 
13 - 15 /2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland , Erling 
Eknes,  Heidi Stangeland, Sveinung Oftebro  
Reserve: Linda Ellingsen, Tone Egeland, 
Anne Gravdal (innkalt som reserve da Tore 
Andreas og Erling deltok halve møte) 

Forfall: Ingrid Vik Johnsen, Linda Øye 
 

 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Heidi ledet hele møte, da Tore Andreas ikke kom før kl. 17.15. 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
Sak 13/14  Orientering om ny bussvei og problemer dette skaper for svaksynte og 

hørselshemmede. 
 Det kom to representanter fra Norsk blindeforbund Odd-Geir Helgeland og 

Vibekke (som hadde med seg førerhund).  
De orienterte rådet om hvilke store problemer de opplever med den nye 
bussveien gjennom Hillevåg.  Denne modellen er planlagt videreført til 
Sandnes.  
Det største problemet er at der ikke er merket gangfelt over bussfeltet, verken 
med striper eller lys/lyd.  Dette medfører at svaksynte/hørselshemmede har 
vanskeligheter med å orientere seg. Verst for oss er syklister og EL biler. 
For blinde med førerhund er dette et kjempeproblem da de gir kommando om å 
finne felt.  Når hunden ikke ser felt, så tar den de merkede ”fartsputene”.  
Vibekke falt neste utfor en kant, da denne ikke var merket slik at hunden kunne 
se den. 
Blindeforbundet vil helst ha bussen på hver side av veien og bilene midt i. 
For blinde er det svært vanskelig å ta buss. Bussførere skrur av stoppested-
stemmen da folk klager på at dette er irriterende. 
Området rundt buss-skur er så trangt at det er vanskelig for en stor rullestol å ta 
seg frem, dette pga reklameskilt. 
Når de har tatt opp dette med utbygger får de til svar at planene allerede var 
kommet så langt før ny universell utformingsregler var aktuell at dette ikke ble 
tatt hensyn til. Og at det iflg. Veivesenet vil sinke flyten av bussene når de hele 
tiden må stoppe. 
Må forandre dette før bussveien blir bygd alt for langt. 
Dette ønsker ”rådet” å ta videre som en henvendelse til kommunal plan. 
 
De tok også opp problemer med ledelinje på det nye konserthuset. Den er 
mangelfull for blinde som ønsker å ta seg frem. 
Tek10 skal være førende for alle bygg. Vi må se på hvilke lover som er 
gjeldene,  og når TEK7 og TEK10 skal brukes. Når gjelder disse fra og til? Når 
skal disse brukes? Tilbakevendene kraft? 
 
Norsk blindeforbund hadde aksjonsuke denne uken, og de delte samtidig ut 
info til oss som har blitt videresendt til medlemmene. 

  Verst for oss er syklister og EL biler. 
 



 
Sak 14/14 Status tjenestetildeling 1. tertial 2014 
  Saken ble gjennomgått, og tatt til etterretning. 

Rådet etterlyser status over hjemmeboende barn/ungdom under 18 år som har 
fått vedtak på avlasting, og hvor mange som fortsatt står på venteliste. 
Rådet vil sende en henvendelse til Utvalg for helse og sosialtjenester. 

 
 
Sak 15/14 Storbykonferanse 28. og 29. august 2014. 
  Vi må ha en rask tilbakemelding på hvem som kan delta. 
  Påmeldingsfrist er 15 juni. 
 
 
Eventuellt: Invitasjon til medvirkningsprosess om Øglændsparken 
 Vi har fått oversendt invitasjon til medvirkningsprosess vedr. Øglændsparken. 
 Sveinung Oftebro stiller som representant fra rådet.  
 
  Heidi informerte litt fra møte på Vibemyr skoleverksted, Autisab som ble holdt 

10.06.14. 
 Det blir drevet av Kirkens bymisjon med midler fra fylkeskommunen. 
 Hun stiller som representant fra «Rådet». 
 

Informasjon som hun fikk med er oversendt på mail til alle medlemmene. 
  

 
 
 
 
 
 
Sandnes,  20.06.2014 
 
Kari S. Struijk 
Sekretær 



PROTOKOLL 
 
Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
4/2014 

Møtedato:  
11.06.14 

Saksnr.: 
13 - 15 /2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland , Erling 
Eknes,  Heidi Stangeland, Sveinung Oftebro  
Reserve: Linda Ellingsen, Tone Egeland, 
Anne Gravdal (innkalt som reserve da Tore 
Andreas og Erling deltok halve møte) 

Forfall: Ingrid Vik Johnsen, Linda Øye 
 

 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Heidi ledet hele møte, da Tore Andreas ikke kom før kl. 17.15. 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
Sak 13/14  Orientering om ny bussvei og problemer dette skaper for svaksynte og 

hørselshemmede. 
 Det kom to representanter fra Norsk blindeforbund Odd-Geir Helgeland og 

Vibekke (som hadde med seg førerhund).  
De orienterte rådet om hvilke store problemer de opplever med den nye 
bussveien gjennom Hillevåg.  Denne modellen er planlagt videreført til 
Sandnes.  
Det største problemet er at der ikke er merket gangfelt over bussfeltet, verken 
med striper eller lys/lyd.  Dette medfører at svaksynte/hørselshemmede har 
vanskeligheter med å orientere seg. Verst for oss er syklister og EL biler. 
For blinde med førerhund er dette et kjempeproblem da de gir kommando om å 
finne felt.  Når hunden ikke ser felt, så tar den de merkede ”fartsputene”.  
Vibekke falt neste utfor en kant, da denne ikke var merket slik at hunden kunne 
se den. 
Blindeforbundet vil helst ha bussen på hver side av veien og bilene midt i. 
For blinde er det svært vanskelig å ta buss. Bussførere skrur av stoppested-
stemmen da folk klager på at dette er irriterende. 
Området rundt buss-skur er så trangt at det er vanskelig for en stor rullestol å ta 
seg frem, dette pga reklameskilt. 
Når de har tatt opp dette med utbygger får de til svar at planene allerede var 
kommet så langt før ny universell utformingsregler var aktuell at dette ikke ble 
tatt hensyn til. Og at det iflg. Veivesenet vil sinke flyten av bussene når de hele 
tiden må stoppe. 
Må forandre dette før bussveien blir bygd alt for langt. 
Dette ønsker ”rådet” å ta videre som en henvendelse til kommunal plan. 
 
De tok også opp problemer med ledelinje på det nye konserthuset. Den er 
mangelfull for blinde som ønsker å ta seg frem. 
Tek10 skal være førende for alle bygg. Vi må se på hvilke lover som er 
gjeldene,  og når TEK7 og TEK10 skal brukes. Når gjelder disse fra og til? Når 
skal disse brukes? Tilbakevendene kraft? 
 
Norsk blindeforbund hadde aksjonsuke denne uken, og de delte samtidig ut 
info til oss som har blitt videresendt til medlemmene. 

  Verst for oss er syklister og EL biler. 
 



 
Sak 14/14 Status tjenestetildeling 1. tertial 2014 
  Saken ble gjennomgått, og tatt til etterretning. 

Rådet etterlyser status over hjemmeboende barn/ungdom under 18 år som har 
fått vedtak på avlasting, og hvor mange som fortsatt står på venteliste. 
Rådet vil sende en henvendelse til Utvalg for helse og sosialtjenester. 

 
 
Sak 15/14 Storbykonferanse 28. og 29. august 2014. 
  Vi må ha en rask tilbakemelding på hvem som kan delta. 
  Påmeldingsfrist er 15 juni. 
 
 
Eventuellt: Invitasjon til medvirkningsprosess om Øglændsparken 
 Vi har fått oversendt invitasjon til medvirkningsprosess vedr. Øglændsparken. 
 Sveinung Oftebro stiller som representant fra rådet.  
 
  Heidi informerte litt fra møte på Vibemyr skoleverksted, Autisab som ble holdt 

10.06.14. 
 Det blir drevet av Kirkens bymisjon med midler fra fylkeskommunen. 
 Hun stiller som representant fra «Rådet». 
 

Informasjon som hun fikk med er oversendt på mail til alle medlemmene. 
  

 
 
 
 
 
 
Sandnes,  27.08.2014 
 
Kari S. Struijk 
Sekretær 
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