
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 25.10.2016 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

Tid:  Onsdag 19.10.16 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 01.06.16. 

 

Saksliste: 

Sak 16/16 

 

 

Sak 17/16 

 

 

 

 

Sak 18/16 

 
 

Sak 19/16 

 

 

Sak 20/16 

 

 

Sak 21/16 

Saksnr. 16/14459-1 Løpenr: 49550/16 

Tilgjengelighetsprisen 2016 – forslag til kandidat. 

 

Saksnr. 16/10051-2  

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter – 

Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

TSB. 

 

16/11690-1 

Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger 

 

13/06290 

Status tjenestetildeling – 2.tertial 2016 

 

14/07316-15 

Statusrapport 2016 – Den gode og aktive omsorg – omsorgsplan 2012-2030 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte  

26.10.16. 

  

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 

 
Karen Irene Stangeland 

leder      

         
Kari Slettebø Struijk 

        Sekretær 

mailto:kari.slettebo.struijk@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

4/2016 

Møtedato:  

19.10.2016 

Saksnr.: 

16 - 21/2016 

Tilstede: Glenn Øgreid, Ingrid Vik Johnsen, 

Tore Cantzler, Linda Ellingsen 

 

Reserve: Erling Eknes 

Forfall: Karen Irene Stangeland 

 

 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Glenn Øgreid påpekte at sekretær hadde skrevet feil dato i 

mail ved innkalling. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Glenn Øgreid fungerer som leder for Rådet så lenge som leder Karen Irene Stangeland er 

sykemeldt. 

 

Da forrige møte som skulle vært 31.08.16 ble avlyst, gjennomgikk Rådet sak 16/07723-2  

Høringsuttalelse – oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen, og sak 16/08589-2 Høring –  

innføring av automatisk frikortkoring innen fysioterapi med mer. 

Begge ble tatt til orientering. 

 

Sak 16/16  Saksnr. 16/14459-1 Løpenr: 49550/16 

 Tilgjengelighetsprisen 2016. 

  Rådet ønsket å foreslå Kultur, tilrettelagt fritid i Langgt. 54. 

  Kari lager til et forslag og oversender til fylkesrådet. 

 

Sak 17/16  Saksnr.  16/10051-2 

 Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 

Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB. 

 Tatt til orientering. 

 

Sak 18/16 Saksnr. 16/11690-1 

 Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger. 

 Tatt til orientering. 

 

Sak 19/16 Saksnr. 13/06290-1 

 Status tjenestetildeling – 2.tertial 2016 

 Tatt til orientering. 

 

Sak 20/16 Saksnr. 14/07316-15 

 Statusrapport 2016 – den gode og aktive omsorg – omsorgslpan 2012 – 

2030. 

 Rådet gjennomgikk saken, og har følgende kommentar til pkt.7. 



 De ser positivt på at det planlegges å øke ressursene til hjemmetjenesten i årene 

fremover, og mener at dette må tas med i økonomiplanen.  

 

Sak 21/16  Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

26.10.16. 

 

  

 

 

Eventuellt:  

Linda hadde mottatt et høringssvar /forslag fra Autismeforeningen som hun ønsket at Rådet  

skulle se på. (se vedlegg). 

 

Erling og Ingrid orienterte rådet om Storbykonferanse for funksjonshemmedes råd i Stavanger  

som ble av 28. – 29.09. 2016. De syns det var ok, men sammenlignet med tidligere   

storbykonferanser ble dette «litt lite spennende». 

 

Ingrid fremmet et ønske om å få kommunens synskontakt Gøril Stangeland til å delta på ett  

møte for å orientere Råde litt om hennes arbeid i kommunen.  Kari sender en forespørsel. 

 

  

   

 

 

 

Sandnes, 25.10.2016 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 

 


