
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 28.11.2016 

 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

Tid:  Onsdag 23.11.16 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 19.10.16. 

 

Saksliste: 

Sak 22/16 

 

 

Sak 23/16 

 

Sak 24/16 

 
Sak 25/16 

 

 

Sak 26/16 

 

Gøril Stangeland kommer og informerer rådet om sitt arbeid i kommunen 

innen «syn». 

 

Forslag til møteplan for 2017 

 

Medvirkning til utforming av kommuneplanens samfunnsdel 

 

Strategi for frivillighet i Levekår 2015-2020 

Statusorientering november 2016 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

30.11.16 

  

  

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 
 

Glenn Øgreid 

Nestleder      

         
Kari Slettebø Struijk 

        Sekretær 

 

 

PROTOKOLL 

 

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


Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         
5/2016 

Møtedato:  

23.11.2016 
Saksnr.: 

22 - 26/2016 

Tilstede: Glenn Øgreid, Ingrid Vik Johnsen, 

Tore Cantzler, Linda Ellingsen, Sveinung 

Oftebro 

 

Reserve: Erling Eknes 

Forfall: Karen Irene Stangeland 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Erling Eknes ønsket at sekretær skulle undersøke om 

Rådet kunne ta i bruk Public 360. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

 

Sak 22/16  Gøril Stangeland kom og fortalte om sin jobb som synskontakt i kommunen. 

 Hun har en 75% stilling, og har ca. 1 mnd. ventetid. 

Hun jobber i samarbeid med PPT/Stat.ped når det gjelder barn, og NAV når det 

gjelder voksne. 

Øyenleger kan også henvise brukere direkte til henne, men hun opplever at det 

skjer sjelden. 

Det som hadde vært ønskelig var at de ble kontaktet av omsorgssentrene for å 

tilrettelegge for brukere på sykehjem. 

Rådet mente at de burde opprette en side på internett slik at de var litt lettere 

tilgjengelig for alle. 

  

Sak 23/16  Møteplan for 2017  

 Foreslått møteplan ble godkjent, og vil bli utsendt til alle.   

  

Sak 24/16 Henvendelse fra Sandnes innvandrerråd 

 Rådet har fått en invitasjon fra Sandnes innvandrerråd hvor de ønsket at noen 

kunne delta på en workshop i desember. 

 Der var ingen som hadde mulighet til å delta.  

 

Sak 25/16 Strategi for frivillighet i Levekår 2015 – 2020 

 Saken ble gjennomgått, og tatt til orientering.  

 

Sak 26/16  Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

30.11.16. 

 Sakslisten ble gjennomgått, og på sak 29/16 ønsket rådet å lage et høringssvar 

på sak 14/02104-10 Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp.

  

 Rådet er uenig i at barnetrygd skal gå i fratrekk fra sosialtrygd.  Barnetrygd får 

alle i Norge som har barn, og er ikke behovsprøvd ellers i samfunnet.  Flere 

familier har råd til å sette av all barnetrygd i bank/fond til utdanning av barna.  

Dette vil igjen øke forskjellene i landet. 

 

 

Eventuellt:  
Tore ønsket at Rådet kunne ta opp med eiendom at det ble laget en ladestasjon utenfor SHS  

slik at der var en mulighet for å lade elektrisk schooter. 



 

Sveinung informert Rådet litt om prosjektgruppen for velferdsteknologi som han er med i.  

Prosjektgruppen skal torsdag 24.11.16 til Horten og møte andre kommuner som er med i 

prosjektet samt besøke et senter som driver med velferdsteknologi. 

 

 

  

   

 

 

 

Sandnes, 28.11.2016 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 

 


