
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 15.01.2014 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
Tid:  Onsdag 22.01.14, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 16.10.13. 
 
Saksliste: 
 
Sak 01/14 
 
Sak 02/14 
 
 
Sak 03/14 
 
 
Sak 04/14 
 
Sak 05/14 
 
 
 
Sak 06/14 

 
Tilgjengelighetsprisen for 2013 
 
Storbykonferanse i Bergen 
28 -29 august 2014 
 
Invitasjon til møte om boligsituasjonen i Sandnes kommune for mennesker 
med nedsatt funksjonsnedsettelser. 
 
Status tjenestetildeling – 2.tertial 2013 
 
Statusrapport universell utforming i Sandnes 2013 – kommunens 
satsningsområder og aktivitet 
 
Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 
29.01.14 
 

  
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.                                                                                                                                                         
1/2014 

Møtedato:  
22.01.14 

Saksnr.: 
01- 06/2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland, Ingrid Vik 
Johnsen, Sveinung Oftebro, Heidi Stangeland  
Reserve:  

Forfall: Erling Eknes, Linda Øye 
 

 
 
 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
 
 
Sak 01/14  Det ble en endring i sakslisten slik at sak 1 dekker også sak 3 i innkallingen.  

Vi fikk på kort varsel besøk av Mette Ask fra Handikappede  
 Barns Foreldreforening (HBF). Hun kom og orienterte/informerte om deres 

arbeid i forhold til Sandnes kommune, ang. boligsituasjonen for 
funksjonshemmede.  Dette arbeidet har resultert i at Sandnes kommune skal 
holde ett åpent boligmøte den 22.02.14 i bystyresalen. 

 Hun ønsket at rådet skulle videreformidle dette til de aktuelle brukergruppene 
samt være med som pådriver til å få det til å bli et årlig arrangement. 

 
 
Sak 02/14 Tilgjengelighetsprisen 2013. 
  Prisen ble tildelt DNB arena og Tore Christiansen. 
 
 
Sak 03/14 Storbykonferanse i Bergen 28-29 august 2014. 
  Tore Andras ba medlemmene av rådet om å sette av disse to dagene slik at vi 

kunne ha mulighet til å melde oss på når invitasjonen kom. 
 
 
Sak 04/14 Status tjenestetildeling – 2.tertial 2013. 
 Tatt til orientering. 
 
 
Sak 05/14 Statusrapport universell utforming i Sandnes 2013 
 Tatt til orientering. 
 Rådet ønsket en nærmere redegjørelse fra kommuneplan komiteen til neste 

møte, og vil invitere Kåre Ludwig Jørgensen sammen med Hans Ivar Sømme 
eller Kine M.K. Olesen. 

 
 
Sak 06/14 Rådet gjennomgikk sakskartet for Helse og sosialtjenester sitt møte 29.01.14. 
 Sak 2/14 Innovasjon i omsorg ble diskutert da Rådet hadde fått saken oversendt 

til uttalelse.  
  
 



 
  Vi fikk sak Innovasjon  i omsorg oversendt så sent at den ble lagt på bordet. 

  
- Rådet er positivt til at en vil bruke mer tid på pleie, og mindre til 
administrasjon. En ser også muligheter for innsparinger på forslaget om 
sammenslåing og omgjøring av avdelinger uten at det får negative 
konsekvenser for brukerne. 

 
Rådet kan ikke godta en reduksjon i pleiefaktoren og reduksjon av tilbudet 
innen pleie og omsorgstjenestene. Rådet er opptatt av at en får et godt 
døgntilbud i kommunen, og at det er rom for individuell oppfølging. 

 
 
Eventuellt: 
 
 
 
 
 
 
 
Sandnes,  27.01.2014 
 
Kari S. Struijk 
Sekretær 
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