
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 31.03.2016 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

Tid:  Onsdag 24.02.16 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 11.11.15. 

 

 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/16 

 

 

Sak 02/16 

 

 

Sak 03/16 

 
 

Sak 04/16 

 

 

Sak 05/16 

 

 

Sak 06/16 

 

 

Sak 07/16 

 

Sak 08/16 

 

Arkivsak 14/01228-22 

Tilsyn – samhandling om utskrivning av pasienter fra SUS 

 

Arkivsak 16/02477-3 

Brukerundersøkelse 2015 – Fysio- og ergoterapienheten 

 

Arkivsak 15/18641-2 

Vilkår for tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

 

Arkivsak 13/06290-13 

Status tjenestetildeling – 3.tertial 2015 

 

Arkivsak 16/03274-3 

Brukerundersøkelse – Hjemmetjenester 2015 

 

Høring – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse 

 

Svar fra Sandnes parkering 

 

Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte  

02.03.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

Geir Inge Sivertsen ønsker at rådet tar saken and Birger restauranten videre. 

    

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 S. Struijk 

        sekretær 

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


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

1/2016 

Møtedato:  

24.02.2016 

Saksnr.: 

01- 08/2016 

Tilstede: Karen Irene Stangeland, Glenn 

Øgreid, Ingrid Vik Johnsen, Tore Cantzler, 

Sveinung Oftebro, Linda Ellingsen 

 

Reserve:  

Forfall:  

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

 

Sak 01/16  Arkivsak 14/01228-22  

Tilsyn  -samhandling om utskrivning av pasienter fra SUS 

 Saken ble gjennomgått, og Rådet har ingen kommentar. 

 

Sak 02/16 Arkivsak 16/02477-3  

. Brukerundersøkelse 2015 – Fysio – og ergoterapienheten 

 Saken ble gjennomgått, og Rådet har ingen kommentar. 

 

Sak 03/16 Arkivsak 15/18641-2 

 Vilkår for tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

 Saken ble gjennomgått, og Rådet er opptatt av at brukermedvirkning medtas. 

 

Sak 04/16 Arkivsak 13/06290-13 

 Status tjenestetildeling – 3.tertial 2015 

 Saken ble gjennomgått, og Rådet har ingen kommentar. 

 

Sak 05/16 Arkivsak 16/03274-3 

 Brukerundersøkelse – Hjemmetjenester 2015 

 Saken ble gjennomgått, og Rådet finner at svarprosenten er veldig lav. 

 Rådet ønsker at brukerne blir orientert på forhånd om at det kommer en 

spørreundersøkelse, og at det blir presisert viktigheten av tilbakemeldingen. 

 

Sak 06/16 Høring – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og 

personer med funksjonsnedsettelse 

 Saken er tatt til foreløpig orientering. 

 

Sak 07/16 Svar fra Sandnes parkering ang. parkeringsplasser for 

forflytningshemmede sentralt i sentrum. 

  Karen Irene gjennomgikk svaret fra Sandnes Parkering KF, og det ble bestemt 

at saken sendes videre til Bydrift. 

 

Sak 08/16 Gjennomgang av sakskart for utvalg for helse og sosialtjenester sitt møte 

02.03.16. 

 Karen Irene gjennomgikk sakskartet for HS sitt møte, og Rådet etterlyser sak 

1/16 under orienteringssaker.  Rådet står oppført som høringsinstans, men har 

ikke mottatt saken. 



 

 

 

Eventuellt: 

 

Reguleringsplaner 

Glenn informerte rådet ang. saksgang med reguleringsplanene som han får tilsendt. 

Rådet ønsker å vektlegge etterkontroll på at Universell utforming har blitt gjennomført. 

 

Tverrfaglig prosjektgruppe innen velferdsteknologi 

Sveinung Oftebro orienterte Rådet om prosjektgruppen innen velferdsteknologi, og Rådet 

ønsker å invitere Trine Vos til vårt neste møte. 

 

Hamburger restauranten  Birger 

Geir Inge Sivertsen ønsket at den nyåpnede hamburger restauranten Birger som nettopp ble 

åpnet av ordfører Stanly Wirak i juni i 2015 blir tilgjengelig for personer med rullestol.  Der er 

store kanter og rekkverk rundt inngangen. 

Rådet har oversendte en henvendelse til byggesjefen i kommunen. 

Da vi ikke har fått noe svar ang. dette skal Kari sende en purring. 

 

Dagsseminar på Klepp Rådhus 18.02.16 

Karen Irene fortalte litt om seminaret, og vedlagt følger programmet. 

 

Henvendelse fra Tilrettelagt fritid. 

Karen Irene har mottatt en henvendelse fra Tilrettelagt fritid som ønsker å samle sine tilbud til 

brukergruppen «barn og ungdom med særskilte behov» på ett sted. 

Pr. i dag driver de dagtilbud i forskjellige haller, og ønsker å samlokalisere disse tilbudene i 

Bogafjellhallen som er perfekt for dette formålet. 

Dette vil også medføre at det blir ledig tid i de andre hallene som de har disponert. 

Rådet ønsker å ta denne saken videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes, 31.03.2016 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 


