
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Til medlemmer og varamedlemmer 

i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

         Sandnes, 13.10.2017 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

Tid:  Onsdag 11.10.17 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 30.08.17. 

 

Saksliste: 

 

Sak 24/17 

 

 

Sak 25/17 

 

 

Sak 26/17 

 

 

Sak 27/17 

 

 

Sak 28/17 

 

 

Sak 29/17 

 

Tilgjengelighetsprisen 

Frist til å komme med forslag er satt til 20.10.17 

 

Storbykonferanse i Skien 20.09 og 21.09.17 

Info ang. Storbykonferansen. 

 

Arkivsak 13/06290     

Status tjenestetildeling – 2. tertial 2017 

 

Arkivsak 17/14845-1 

Virksomhetsplan fysio-ergoterapitjenesten 2017 - 2020 

 

Arkivsak 17/13552-4 

En god hverdag – for alle! Omsorgsplan 2017-2030 

 

Gjennomgang av saksliste for møte i Utvalg for Helse og sosialtjenester 

18.10.17 

 

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 

 
Glenn Øgreid 

nestleder   

  
 Kari S. Struijk 

Sekretær 

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


SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 11.10.2017  

Eldrerådet      10.10.2017 

Utvalg for helse- og sosialtjenester   18.10.2017 

 

Arkivsak : 13/06290 

Arkivkode : --- 

Saksbehandler : Frode Otto 

 

 

STATUS TJENESTETILDELING - 2. TERTIAL 2017 

 

OMSORGSTJENESTER 

 

Utskrivingsklare pasienter 2. tertial 2017: 
 

Betaling for utskrivingsklare pasienter på Stavanger Universitetssjukehus har vist følgende 

utvikling etter at betalingsplikt ble innført januar 2001: 

 

Periode 2013 2014 2015 2016 2017 

1. tertial 307.250,- 689.310,- 3.140.784,- 3.099.579,- 3.369.011,- 

2. tertial 705.375,- 799.940,- 2.390.915,- 1.648.830,- 364.778,- 

3. tertial 837.375,- 2.561.510,- 1.452.053,- 2.067.795,-  

Totalt 1.850.000,- 4.050.460,- 6.983.796,- 6.816.204,- 3.733.789,- 

 

For årets første 8 måneder er det betalt for 808 døgn på Stavanger universitetssjukehus, med 

en døgnpris på 4622. (4505,- i 2016). I januar og februar var det spesielt mange mange 

utskrivingsklare pasienter med en markant nedgang fra mars. Den siste etasjen på 

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter tas i bruk medio september 2017. Det kjøpes ikke plasser 

i andre kommuner.  

 

Tildelte tjenester 2. tertial 2017 og venteliste pr 31.08.17 

(Tall i parentes gjelder 1. tertial 2017) 

 

Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 

 
Type opphold 3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

Tildelte langtidsopphold 56 46 35 44 54 44 

Tildelte bokollektiv/bofellesskap 11 4 5 9 4 7 

Tildelte rullerende opphold 6 7 1 6 2 4 

Tildelte korttidsopphold 2211 2112 2223 1954 2395 2166 

Sum 294 268 263 254 299  

1: I tillegg er det gjort 216 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

2: I tillegg er det gjort 266 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

3: I tillegg er det gjort 265 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

4: I tillegg er det gjort 258 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

5: I tillegg er det gjort 267 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 



6: I tillegg er det gjort 275 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

 



 

Søkerliste: 

 24 (15) personer oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og 

venter på tildeling av plass. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og 

omsorgstjenester. Av de 24 (15) er 18 (8) ivaretatt med korttidsopphold i påvente av 

langtidsopphold. 

 16 (17) personer oppfyller kriteriene for tildeling av rullerende opphold eller 

korttidsopphold i sykehjem eller plass i bokollektiv/bofellesskap. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester.  

 

Dag- og aktivitetssenter for eldre: 

 163 (173) personer har dagopphold pr 31.08.17. 

 22 (52) personer er tildelt dagopphold. 

 47 (57) personer har avsluttet dagopphold. 

 8 (1) personer trenger dagopphold. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Serviceleiligheter: 

 136 (138) personer bor i serviceleilighet pr 31.08.17. 

 20 (7) personer er tildelt serviceleilighet.  

 5 (3) personer oppfyller kriteriene for tildeling av serviceleilighet. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

 543 (532) personer får praktisk bistand pr 31.08.17. 

 55 (38) personer er registrert som nye mottakere av praktisk bistand. 

 28 (37) har avsluttet praktisk bistand. 

 0 (0) personer venter på tildeling av praktisk bistand. 

 

Hjemmesykepleie: 

 1132 (1145) personer får hjemmesykepleie pr 31.08.17. 

 310 (324) personer er registrert som nye brukere av hjemmesykepleie. 

 352 (320) har avsluttet hjemmesykepleie. 

 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 

 

Trygghetsalarm: 

 689 (715) personer har trygghetsalarm pr 31.08.17. 

 48 (79) personer er innvilget trygghetsalarm. 

 78 (69) har avsluttet trygghetsalarm. 

 

Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonsnedsettelse: 

 

Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

 1 (3) personer er tildelt bolig i perioden. 

 33 (34) personer (hvorav 7(7) er under 18 år) med psykisk utviklingshemming/andre 

funksjonsnedsettelser står på venteliste til bolig. I påvente av slik bolig mottar de 

andre omsorgstjenester/avlastningstjenester/barneverntjenester. Personer som er tildelt 

bolig i påbegynte prosjekter er ikke med i tallet.  

 

 

 



Plass i dagaktivitetssenter: 

 80 (77) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 31.08.17. 

 5 (1) er tildelt plass i dagaktivitetssenter. 

 

Tilsynstilbud for elever med funksjonsnedsettelser i ungdomsskole og videregående skole: 

 5 (2) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Kvål og Vågsgjerd dagaktivitetssentre (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 1 (1) elev har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager i avlastningsboligen 

 6 (4) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 15 (21) ungdomsskoleelever har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

gjennom ulike tilbud (ikke inkludert i ovennevnte tall). 

 

 

BOLIGTJENESTEN 

 

Vanskeligstilte boligsøkere: 

Kriteriet for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker er at søkeren ikke er i stand til å løse 

boligspørsmålet på egen hånd. 

 

Dato: 31.12.14 30.04.15 31.08.15 31.12.15 30.04.16 31.08.16 31.12.16 30.04.17 31.08.17 

På venteliste 141 130 111 84 73 70 64 85 68 

Bofellesskap 

psykisk 

helse/bolig i 

nærheten 

36 30 21 16 15 6 6 7 8 

 

Tildelte boliger: 

 
3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial  

2017 

27 19 19 24 32 34 60 45 51 

 

 

 

 

Tildelte bofellesskap psykisk helse: 

 
3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

2 0 2 0 4 2 2 1 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

Midlertidig husvære: 

 
Tabellen viser hvor mange personer som benyttet seg av midlertidig overnatting eksklusiv Akutten 
samt ca kostnad. 
 
 2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

Antall personer 98 80 72 53 59 45  

Kostnad, omtrentlig 4,7 mill 3,2 mill 2,8 mill 2,2 mill 1,7 mill 2 mill  

 
 

Startlån: 

 
 1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

Antall startlån 50 28 31 30 35 33 27 50 

Beløp, mill kr 51,3 24,8 33,8 45,6 44,9 54,45 49,5 73,8 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 02.10.2017 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

    

 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arkivsak-dok. 17/14845-1 

Saksbehandler Katharina Hovland 

   Ingunn Ytredal 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Behandling av utvalgssak            

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 18.10.2017 

 

 

   

 

 
Virksomhetsplan fysio-ergoterapitjenesten 2017 -2020 

Virksomhetsplanen for fysio- og ergoterapitjenesten 2013 - 2016 ble vedtatt i oktober 2012. 
Det er nå gjort en revisjon av planen utfra dagens og fremtidens utfordringsbilde. 
Hele enheten har gitt innspill til planen, men ei overordnet gruppe har hatt ansvar for 
gjennomføring. 
 
Virksomhetsplanen omhandler: 
 

 Oversikt over fysio- og ergoterapitjenesten 

 Beskrivelse av tjenestene 

 Utviklingstrekk som vil påvirke tjenestene framover. 

Handlingsplanen har et 4 års perspektiv. Prioriteringsnøklene for tjenesten ligger som 
vedlegg. 
 

Forslag til vedtak: 

 Virksomhetsplan for Resultatenhet fysio- og ergoterapi 2017 – 2020 tas til orientering.  

 Planen skal rulleres hvert 4. år. 

 

Rådmannen i Sandnes, 03.10.2017 
 
Elin Selvikvåg 
kommunaldirektør levekår 
 Ingunn Ytredal 
 Virksomhetsleder fysio-ergoterapi 
 

Vedlegg:  

Virksomhetsplan fysio- ergoterapitjenesten 2017-2020 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 



Arkivsak-dok. 17/13552-4 

Saksbehandler Frode Otto 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Behandling av utvalgssak            

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 18.10.2017 

Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 
En god hverdag - for alle! Omsorgsplan 2017 - 2030 

Saken gjelder 

Planen «En god hverdag for alle» skal erstatte omsorgsplanen «Den gode og aktive omsorg». 

Planen dekker en bred brukergruppe og skal bygge opp om at brukerne opplever gode dager. 

Planen omfatter primært brukere som får tjenester fra omsorgsdistriktene, enhet for 

funksjonshemmede og Samordningsenheten. 

 

Medvirkning 

Under utarbeidelse av planen ble det arrangert et dialogmøte der representanter fra Sandnes 

eldreråd, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Seniorsaken, Pensjonistforbundet i 

Sandnes, Demensforeningen i Sandnes, eldre- og seniorsentre, politikere fra utvalg for helse- 

og sosialtjenester var invitert. I møtet ble det gitt mulighet for at deltakerne fikk gi uttrykk for 

sine meninger om forhåndsbestemte temaer i en kafedialog. Temaene som ble drøftet var: 

 Brukermedvirkning/-involvering 

 Demensomsorg 

 Hverdagsmestring 

 Kompetansebehov/rekruttering 

 Minoritetshelse 

 Fremtidens bolig 

Det kom fram mange gode og viktige moment som er tatt med i planarbeidet. Forslag til plan 

har vært til en intern høring innen levekår samt til Sandnes eldreråd og Rådet for personer 

med funksjonsnedsettelser. Utvalg for helse- og sosialtjenester fikk en muntlig orientering i 

septembermøtet. De fleste innspill er tatt med i planen. 

 

Sentrale grep 

Planen prøver å dreie tjenestene fra en passiv og konserverende omsorg til å bli en aktiv 

tjeneste rettet mot forebygging og helsefremmede tiltak. Tjenestene skal bygge opp under den 

enkeltes liv slik at de kan få og ha en aktiv og meningsfull tilværelse. 

 

Oppsummert kan hovedmålene uttrykkes på denne måten: 

 Innbyggerne skal oppleve å være selvstendig i eget liv. 



 Innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem. 

 Tjenester skal gis på laveste effektive nivå. 

 Tjenestene skal preges av stor grad av brukerinvolvering. 

Dette betyr at ingen skal bli fratatt oppgaver som de kan utføre selv. Dersom det er behov for 

tjenester skal de gis på så lavt nivå som mulig. 

Tjenestene skal utvikles sammen med bruker, pasient og pårørende. Det må satses på en faglig 

sterk tjeneste, med vekt på kompetanse, forebygging, rehabilitering, hverdagsmestring og 

velferdsteknologi. 

Det må satses på ulike boformer etter brukerne sine behov i dag og i årene framover. 

Hjemmetjenesten vil få flere brukere med komplekse problemstillinger og skal også bidra med 

å forebygge og utsette funksjonssvikt. 

 

Sykehjemsbehovsplan 

Bystyret har bedt om at det utarbeides en egen sykehjemsbehovsplan. Behovet for 

sykehjemsplasser eller annen heldøgnsomsorg henger nøye sammen med resten av 

omsorgstjenesten, boligstruktur, befolkningens helsetilstand og utviklingen innen 

velferdsteknologi og kan ikke ses isolert. I foreliggende plan er behovet for heldøgnstilbud for 

eldre beskrevet i kapittel 6.2.14 og kapittel 12.1. 

 

Navn på bo- og aktivitetssenter 

I Utvalg for helse- og sosialtjenester ble det reist spørsmål om «bo- og aktivitetssenter» er det 

beste navnet på byens sentre. Flere av sentrene har både sykehjemsavdelinger, serviceboliger 

og bokollektiv/bofellesskap. Serviceboliger og bokollektiv/bofellesskap er ikke hjemlet som 

sykehjem og kan derfor ikke kalles sykehjem. 

Rundt år 2000/2001 ble det holdt en idedugnad for å finne et nytt navn på sykehjemmene for 

tydeligere vise hva som er «innholdet» i byggene. Betegnelsen bo- og aktivitetssenter ble valgt 

som erstatning for sykehjem og pleie- og servicesenter. Betegnelsen bo- og aktivitetssenter 

signaliserer at senteret er en bolig (det vil si brukerens hjem) og at dagen skal være 

meningsfull med aktivitet for de som bor der. 

 

Andre store kommuner bruker ulike navn på sine senter. Stavanger, Bergen og Tromsø bruker 

sykehjem. Trondheim buker helse- og velferdssenter. Kristiansand omsorgssenter. Bærum bo- 

og behandlingssenter. Drammen har både sykehjem og bo- og servicesenter og Oslo bruker 

både sykehjem, xhjemmet og bo- og kultursenter. 

 

Å skifte navn på sentrene vil ha kostnader med navnebytte i tillegg til at «sykehjem» gir 

uønskede signaler om tjenesten. Navnebytte anbefales ikke. 

  

Videre oppfølging 

Planen skal gjøres tilgjengelig både i pdf-format og i digitalt format på kommunens 

hjemmeside etter at den er godkjent i bystyret.  

 

Det planlegges rapportering om status om 2 år og revidering/rullering om 4 år. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Planforslaget godkjennes 



 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 02.10.2017 

 

Bodil Sivertsen 

rådmann 

 Elin Selvikvåg 

 kommunaldirektør 

 

Vedlegg:  

Planforslag_En_ny_hverdag-for_alle_2017-2030 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

5/2017 

Møtedato:  

11.10.2017 

Saksnr.: 

24 - 29/2017 

Tilstede: Glenn Øgreid, Linda Ellingsen, Tore 

Cantzler, Ingrid Vik Johnsen, Sveinung 

Oftebro, Erling Eknes 

 

Varamedlemmer innkalt: Torgunn Stokka 

Forfall: Karen Irene Stangeland  

 

 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Møtet ble åpnet med at prosjektleder Ole Tonning og arkitekt Ingrid Eide fra planavdelingen 

presenterte Sandnes kommune sine fremtidige sentrumsplaner.  De viste en spennende og 

fremtidsrettet plan over sentrum og omliggende områder.  Etter presentasjonen ønsket de at 

rådet skulle komme med spørsmål og kommentarer til disse planene. 

De ville komme tilbake når planene var mer fastlagt.  

 

 

Sak 24/17  Tilgjengelighetsprisen 

 Rådet ønsker å fremme forslag om Langgaten som nå har blitt oppgradert. 

 Begrunnelsen: 

- Tilgjengelighet til butikkene med gode universelle inngangspartier. 

- Underlaget i gaten er kjempeflott med tanke på bruk av rullestoler og 

rullatorer.  Glatt og fine overganger. 

- Fin kontrast med mørk/lys skifer, noe som er bra for svaksynte. 

- God belysning om kveldene, slik at det er godt tilgjengelig for alle. 

 

Sak 25/17 Info fra Storbykonferanse i Skien 

 Det var 3 representanter fra Sandnes som reiste.  Sveinung Oftebro, Linda 

Ellingsen og Kari S. Struijk. 

 Det var en veldig kjekk og informasjonsrik konferanse.   

 Der ble det bestemt at Drammen skulle ha Storbykonferanse i 2018, og at 

Sandnes sto for tur i 2019.  Kari tar dette videre med administrasjonen. 

 

Sak 26/17  Arkivsak 13/06290 – Status tjenestetildeling – 2.tertial 2017 

 Saken ble gjennomgått, og tatt til orientering. 

 

Sak 27/17 Arkivsak 17/14845-1 Virksomhetsplan fysio- ergoterapitjenesten 2017-

2020. 

 Rådet stiller seg bak Eldrerådet sitt innspill til denne saken som fremmet 

følgende:   

- Det bør avsettes midler til instruktør/tverrfaglig samarbeid for 

Seniortrimmen.  Det vil koste ca. kr. 120.000 årlig. 

- Utvidet åpningstider i varmtvannsbasseng 



- Utvide tilbudet på trimmen i Byhagen og Skeianetunet og unngå lang 

stenging sommerstid. 

- Rådet ønsker i tillegg at det blir satt av midler til mennesker som sliter med 

hørselsproblemer.  De har ofte problemer med balansen, og med god 

tilgang til fysikalsk behandling ville de fått en bedre hverdag. 

- Unngå lang stenging sommerstid på aktiviteter om ettermidddag/kveld for 

unge funksjonshemmede. Mange blir sittende passive i leilighetene sine 

uten noen aktiviteter hele sommeren. 

 

Sak 28/17  Arkivsak 17/13552-4 En god hverdag – for alle. 

 Saken ble gjennomgått og tatt til orientering. 

 

Sak 29/17  Gjennomgang av saksliste for Utvalg for Helse og sosialtjenester sitt møte 

18.10.17. 

  

Eventuellt: Rådet har mottatt invitasjon til brukerrepresentanter i fylkeskommunalt og 

kommunale råd om å delta på et samarbeidsforum som skal holdes på Clarion 

Hotel i Stavanger 15.november fra kl. 17.00 til kl.20.00 med enkel servering. 

 Påmeldingsfristen er innen 01.11.17.  Gi beskjed dersom noen ønsker å delta. 

 

 Erling Eknes har vært i USA, og der har han fått en ide som han ønsker å 

fremme for Sandnes sine store varesenter.  Overalt hvor de kom var det mulig å 

låne en elektrisk scooter med kurv foran slik at personer med nedsatt førlighet 

hadde mulighet til å komme seg rundt i senteret på egenhånd. Samtidig kunne 

de få med seg handelen, og også  ta seg ut til nærmeste handicapparkering. 

 Erling kommer med et forslag som Rådet skal sende ut til bl.a. Kvadrat og 

Bystasjonen. 

   

 

Sandnes, 13.10.2017 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 

 


