
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 14.11.2014 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
Tid:  Onsdag 19.11.14, kl. 16.30  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A 
  
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 24.09.14. 
 
Saksliste: 
 
Sak 23/14  
 
 
 
Sak 24/14 
 
Sak 25/14 
 
Sak 26/14 
 
Sak 27/14 
 
Sak 28/14 
 
Sak 29/14 
 
 
Sak 30/14 
 
 
Eventuelt 

 
Kommunaldirektør Elin Selvikvåg kommer og orienterer rundt avlastning for hjemmeboende 
barn/ungdom under 18 år som har fått vedtak på dette. 
Ventelister m.m. 
 
Møteplan for 2015 
 
Sak 14/08604 – Frisklivssentralen – statusrapport 
 
Sak 14/06690-3  Strategi for velferdsteknologi i Levekår 
 
Sak 14/08639 -1 Strategi for frivillighet i Levekår 
 
Sak 13/04028 – Innovasjon i omsorg 
 
Resultat av ”kartlegging av tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i grunnskolen – et samfunn 
med plass for alle” 
 
Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 
26.11.14. 
 

  
   
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
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15007403
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15007401
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15007405
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15007396
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15089798


 
Møteplan for Funksjonshemmedes råd 2015 
 
 
Onsdag 21.01.15 
Onsdag 11.03.15  
Onsdag 22.04.15 
Onsdag 27.05.15 
Onsdag 26.08.15 
Onsdag 07.10.15 
Onsdag 11.11.15 
  
  
 
 
Alle møtene avholdes kl. 16.00 i møterom møterom 1A (vis a vis resepsjonen i 1.etg). 
 
 
Viktig å melde forfall i god tid dersom en ikke kan stille. 



PROTOKOLL 
 
Utvalg: 
Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
7/2014 

Møtedato:  
19.11.14 

Saksnr.: 
23 -  30/2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland, Ingrid Vik 
Johnsen, Erling Eknes, Tore Cantzler 
Reserve:  

Forfall: Heidi Stangeland, Sveinung Oftebro 
 

 
Klokkeslett: 16.30 
Sted: Rådhuset, Møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
Sak 23/14  Kommunaldirektør Elin Selvikvåg orienterte rådet ang. avlastning for 

hjemmeboende barn/ungdom, og ventelister for disse. 
  

Avlastningstilbudet er delt inn i følgende: 
- Boligavlastning i Olsokveien 

Her står 9 stk. på venteliste, hvor 7 er over 18 år, og 2 under. 
 

- Privat avlastning 
Pr. i dag mottar 179 stk. privat avlastning, og 30 stk.står på venteliste. 
 

- Aktivitetsbasert avlastning. 
Dette er et tilbud til ungdom under 18 år som faller utenfor systemet, det 
være seg ungdom med psykiske problemer, rusproblematikk og asosial 
adferd. 
De har mye uteaktiviteter i helgene med turer både med og uten overnatting 
i telt og hytter. Men behovet er økende for avlastning i uken også.  
De  har fått en bolig i Toppmeisveien som de har som base. Pr. i dag har de 
en ungdom som bor der fast, og en som har avlastningsopphold. 
Dette tilbudet  har vært en suksess for Sandnes kommune, hvor de har klart 
å få flere ungdommer tilbake til skole og arbeid. 

 
Avlastningsboliger 
Der er planer for en avlastningsbolig som skal stå ferdig i 2016/17. 
Der er behov for flere barneboliger 
Elin undersøker hvor mange som pr. i dag står på venteliste for omsorgsbolig. 
 
Foreldrebaserte boliger 
Planlagt innflytting i 2015. Prosjektet evalueres etter 1 års drift. 
 
BPA 
Denne tjenesten er ikke lovpålagt, og har derfor  ikke et budsjett til disposisjon. 
Tjenesten blir tildelt av samordningstjenesten. 
 

 
Sak 24/14 Møteplan for 2015 
  Planlagt etter møtene av utvalg for helse og sosialtjenester. 
  Blir lagt ut på vår hjemmeside, og møterom blir reservert. 
 
 
 



   
 
 
 
Sak 25/14 Sak 14/08604 – Frisklivssentralen – statusrapport 

Frisklivssentralen flytter inn i nye lokaler i Sandnes helsehus.  
Rådet er veldig godt fornøyd med opprettelse og fremdrift av tilbudet. 
Har tatt dette til orientering. 

 
Sak 26/14 Sak 14/06690-3 – Strategi for velferdsteknologi i Levekår 
  Rådet ønsker å få til et fleksibelt system som er langsiktig og fremtidsrettet. 
  GPS sporing av demente er også et ønske. 
 
Sak 27/14 Sak 14/08639-1 – Strategi for frivillighet i Levekår 

Rådet er opptatt av at de frivillige blir sett og verdsatt for den innsatsen som de 
gjør. 
Der må også være et skikkelig opplegg slik at de frivillige vet hvilke oppgaver 
de har, og hva som er forventet av dem. 

 
Sak 28/14 Sak 13/04028 – Innovasjon i omsorg 

Totalt har kommunen redusert med ca. 30 årsverk. Kommunens hovedmål har 
vært at endringene skal berøre brukerne minst mulig.  
Reduksjonen merkes for de ansatte ved at flere har fått ny turnus med kortere 
vakter. Noe som på lengre sikt kan føre til slitasje. De må strekke seg lenger og 
springe fortere. 
Å få inn gode rutiner må være førsteprioritet. 
 
Rådet ser med bekymring på økt avvik. Økningen kan skyldes at der er mer 
fokus på dette, eller at personell har for liten tid. 
Dette er alarmerende, og må straks tas tak i. 

 
Sak 29/14 Resultat av «kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede i 

grunnskolen – et samfunn med plass for alle». 
 Saken ble gjennomgått, og rådet vil komme tilbake til dette i løpet av våren 

2015. 
 
Sak 30/14 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

26.11.14. 
 Ble gjennomgått. 
 
Eventuellt: Rådet har fått en henvendelse fra Rådgiver i kultur og fritid hvor de ønsker at 

Rådet kan stille med en representant til en referansegruppe. Kunstprosjektet har 
fått bevilget 1 mill. til utsmykking og kunst i Langgt.  
Erling Eknes stiller som representant fra Rådet. 
 
Stavanger Aftenblad v/Marit Hæreid har kontaktet oss i forbindelse med en sak 
vedr. heis fra Ruten og opp til perrong på jernbanen. 
Tore Andreas tar dette videre. 

 
 
 
Sandnes,  01.12.2014 
 
Kari S. Struijk 
Sekretær 
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