
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Til medlemmer og varamedlemmer 
i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
         Sandnes, 22.04.2014 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 23.04.14, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 26.02.14. 
 
Saksliste: 
 
Sak 10/14  
 
 
Sak 11/14 
 
 
Sak 12/14 
 
 

 
Orientering om nye bussveier og problemer dette skaper for svaksynte 
og hørselshemmede. 
  
Tore Andreas har en orientering om turvei prosjektet.  
 
 
Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 
05.03.14 
 

  
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.  

3/2014 

Møtedato:  

23.04.14 

Saksnr.: 

10 -  /2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland, Erling Eknes, Ingrid Vik 

Johnsen, Heidi Stangeland, Sveinung Oftebro  

Reserve:  

Forfall: Linda Øye 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Sak 10/14  Orientering om ny bussvei og problemer dette skaper for svaksynte og 

hørselshemmede. 

  Tore Andreas orienterte rådet ang. problemer med de nye ”bussveiene”, hvor 

hørselshemmede og svaksynte har problemer med å krysse bussbanen.  Mye 

skyldes at der ikke er oppmerket striper i bussbanen, og at de klarer ikke å skille 

ut hvor billyder kommer fra. 

 Tor Andreas kontakter vegvesenet for å høre hva de har tenkt å gjøre. 

 

Sak 11/14 Turveiprosjektet 

  De aller fleste løypene er klar til bruk, men der er ikke utplassert benker over  

  alt. Der er satt av kr. 50.000,- til nye benker som vil komme ut fortløpende i  

  løpet av juni/juli. 

  Kart over tilrettelagte løyper er å finne på Sandnes kommune sine hjemmesider. 

 Gå inn på nettgauken, velg Kultur og fritid/ Friluftsliv-i-Sandnes/Turområder. 

God tur. 

 

Sak 12/14 Rådet fikk ikke gjennomgå sakskartet for Helse og sosialtjenester sitt møte 

07.05.14 da det ikke var klar enda. 

   

Eventuellt: Erling tok opp en problemstilling for sommer SFO på Figgjo. 

  Dette gjeld 6-7 funksjonshemmede barn som ikke får et tilbud hele  

  sommeren da SFO stenger. De kan ikke delta sammen med gruppen i Sandnes  

  da de er for ”friske”.   

  Er det noe rådet kan gjøre ang. dette? I år er det for sent, men for kommende år. 

  Avventer til vi får en henvendelse fra SU. 

 

  Erling tok opp navneendring.  Er det kommet noen konklusjon ang. dette? 

  Rådet heter fortsatt Rådet for personer med nedsatt funksjonevne. 

 

Erling fremmet også ett problem med at partikontoret ligger i Håkon VII gate, 

med møterom i 3 etg. – uten heis. 

Tore Andreas skulle se hva som kunne gjøres med dette da det er ett stort 

problem for flere i partiene som er avhengig av heis. 

 

Sandnes,  30.04.2014 

Kari S. Struijk 

Sekretær 


	Tid:  Onsdag 23.04.14, kl. 16.00

