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INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE 
 
 
Tid:  Onsdag 26.02.14, kl. 16.00  
Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 
  
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 22.01.14. 
 
Saksliste: 
 
Sak 07/14  
 
 
 
 
Sak 08/14 
 
Sak 09/14 
 
 

 
Universell utforming (vi har satt av en 1 time til dette) 
Kommuneplanens leder Kåre Ludwig Jørgensen og representant for 
arbeidsgruppen Hans Ivar Sømme kommer og orienterer rådet om universell 
utforming av Sandnes kommune. 
 
Status tjenestetildeling – 3. tertial 2013 
 
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.                                                                                                                                                         
2/2014 

Møtedato:  
26.02.14 

Saksnr.: 
07 - 09 /2014 

Tilstede: Tore Andreas Haaland, Erling 
Eknes,  Ingrid Vik Johnsen, Heidi Stangeland  
Reserve: Linda Ellingsen, Ivar Eik 

Forfall: Linda Øye, Sveinung Oftebro 
 

 
 
Klokkeslett: 16.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1A 
 
Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 
Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 
 
 
Sak 07/14  Universell utforming av Sandnes kommune 2015 -2030 

Kommuneplanens leder Kåre Ludwig Jørgensen sammen med Hans Ivar 
Sømme møtte for å orientere rådet om deres videre arbeid med dette. 
Saken skal opp til behandling i kommuneplanen 10. mars, med høringsfrist i 
midten av juni. 
 

   Universell utforming av kommunen skal tilstrebe følgende: 
 

- Legge til rette for rettferdighet og likebehandling for alle i hele kommunen 
og redusere ulikheter i helse. 

- Universell utforming av nye områder og bygg. 
- Tilstrebe universell utforming i eksisterende bygg rettet mot allmenheten. 
- Universell utforming i ny infrastruktur. 
- Universell utforming integrert i undervisningen. 
- Kommunen skal være en pådriver i arbeidet med universell utforming blant 

annet gjennom pilotkommuneprosjektet. 
- Utvikle og følge opp et handlingsprogram for universell utforming. 

 
Sak 08/14 Status tjenestetildeling – 3. tertial 2013. 
  Tatt til orientering. 
 Rådet fremmet ønske å få en mer spesifisert oversikt over ventelisten for 

boliger. 
Tore Andreas tar kontakt med Gunn Vignes.                        

 
 
Sak 09/14 Rådet gjennomgikk sakskartet for Helse og sosialtjenester sitt møte 05.03.14. 
   
 Rådet registrerer at der er knappe midler i levekår og vil følge utviklingen nøye. 

Rådet er bekymret for utviklingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
Eventuellt: 
Heidi tok opp en sak vedr. skoletilbud for elever med asberger. Hun hadde undersøkt litt, og i 
Danmark har de egne skoletilbud i barne/ungdomsskoler samt videregående skoler hvor 
elevene får et tilpasset opplegg. 
Her i Norge har ikke alle skolene et godt tilbud om tilrettelag undervisning. 
Det ble derfor fremmet ønske om å invitere Vigdis Eide, leder for  
Mestringsenheten til vårt neste møte 23.04.14. 
 
Ivar tok opp en sak vedr. kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for foreldre som jobber i 
kommunen med funksjonshemmede barn over 18 år. 
Frem til barnet er 18 år får foreldre dekket for fravær ved lege og tannlegebesøk. Etter fylt 18 
år faller dette bort. Finnes det en måte å få kompensert dette på? 
Rådet ønsker å fremlegge dette for administrasjonen. 
 
Rådet har fått en henvendelse fra BUPSAN om å stille med en representant til  
Samhandlingsmøte.  Vår representant blir Heidi Stangeland. 
 
 
 
 
 
 
Sandnes,  22.04.2014 
 
Kari S. Struijk 
Sekretær 
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