
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 29.05.2017 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

 

Tid:  Tirsdag 23.05.17 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 19.04.17. 

 

 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 16/17 

 

 

Sak 17/17 

 

 

 

Sak 18/17 

 

 

 

 

Arkivsak 17/09522-2 

Plan for psykisk helsearbeid 2017 - 2022 

 

Storbykonferanse 2017 

Invitasjon til 3 personer fra Rådet til storbykonferanse 2017 som blir arrangert  

i Skien.  

 

Saksliste for møte i Utvalg for Helse og sosialtjenester 31.05.17 

 

 

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 S. Struijk 

        Sekretær 

 

 

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


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

4/2017 

Møtedato:  

23.05.2017 

Saksnr.: 

16 - 18 /2017 

Tilstede: Karen Irene Stangeland, Glenn 

Øgreid, Linda Ellingsen, Sveinung Oftebro, 

Tore Cantzler 

 

Varamedlemmer innkalt: Kirsten Marie 

Høyland rep. fra NFU Sandnes 

Forfall: Ingrid Vik Johnsen 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Sak 16/17  Arkivsak 17/09522-2 

 Plan for psykisk helsearbeid 2017 – 2022 

 Saken ble gjennomgått, og Rådets uttalelse ang. planen er at den er meget 

grundig, og de er veldig positiv til at brukermedvirkning er tatt med. 

 

Sak 17/17 Storbykonferanse 2017 i Skien 

 Vi hadde pga kort tidsfrist påmeldt 3 stk. uten navn, og Rådet bestemte at 

Karen Irene, Sveinung og Linda skulle reise. Styret ønsket også at sekretær 

skulle delta, så det skal sendes en forespørsel da invitasjonen var for 3 stk. 

 

Sak 18/17  Gjennomgang av saksliste for Utvalg for Helse og sosialtjenester sitt møte 

31.05.17. 

  

Eventuellt: Tore Cantzler tok opp saken ang. reservert plass for handikappede for å se på 

17.mai tog.  Han hadde hatt problemer med å finne plass i år. 

Rådet ønsket at det for fremtiden ble avsatt en fast plass uavhengig av hvilken 

17-mai komité som har ansvaret. 

 Glenn tar dette opp med Pål Morten Borgli, som er formann i 17. komité og 

kommer med tilbakemelding. 

 

 Saksliste for Fylkesrådet for funksjonshemmede ble gjennomgått, og Karen 

Irene ville komme med kommentar ang. sak 0039/17 søknad om TT kort.  

Sveinung ville også ta kontakt ang. sak 0035/17 Organisering av videregående 

opplæring for voksne. 

 

 Karen Irene informerte Rådet ang. Dialogkonferanse som hun og Ingrid hadde 

tiltatt på. Det var både interessant og lærerikt. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Karen Irene og Sveinung hadde også deltatt på informasjons og dialogmøte 

som Sandnes kommune inviterte til den 11.05.17.  Dette skal være et årlig møte 

hvor brukere, pårørende og aktuelle brukerorganisasjoner og folkevalgte fra 

Utvalg for helse og sosial blir invitert. 
 

Agenda for møtet: 
·Status ventelister omsorgsboliger 
· Planlagte byggeprosjekt 
· Ulike typer kommunale boliger 
· Søknadsprosedyrer 
· Husbankens ordninger 
· Tjenestetilbudet til målgruppen 
 

 

 

Sandnes, 29.05.2017 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 

 


