MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 09.06.2020

Tid : Kl. 18:00 – 18:55

Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Varamedlem

Tjøsvoll Bente
Stangeland Johnny
Budal Aina
Nordbø Eivind
Trifan Elene Daniela
Oma Lars Gunnar
Bringedal Kjell Inge
Fagerland Maria

FRP
KRF
AP
H

Forfall

AP

Møtte for Budal Aina

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

5. 3 forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Innkallingen godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Forfall
Forfall

Saknr. 15/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet (i Teams)
den 28.04.2020.

Saknr. 16/20
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Behandling:
Stangeland foreslo å støtte vedtaket eldrerådet gjorde i denne saken:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et
mer aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Stangelands forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser,
utført ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til
orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen
gir. En ønsker at resultatet av undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må
resultatet brukes til å utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

Saknr. 17/20
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
09.06.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
Tatt til orientering.
2. Brukerundersøkelse – notat fra kommunalsjef helse og omsorg
Tatt til orientering.
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3. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Karmøy, foreslår å tildele
Tilgjengelighetsprisen 2020 til Jan Olav Sørlie for sin innsats i forbindelse med Karmøy
Innebandyklubb.
I Karmøy Innebandy sitt slagord står det «vi slår et slag for bredden».
For å få til det er de avhengig av at de har troen på det de holder på med, at de har gode
holdninger, bra treningskultur og er gode rollemodeller for hverandre!
Superlaget fra Karmøy representerte Norge i Special Olympics Winter World Games
i Graz Østerrike 14.-25. mars i 2017. Verdens største idrettsarrangement for
Utviklingshemmede hvor de vant gull!
De har vært med på TV-Haugaland sin serie «Livet på Solstein», Empo-TV fra Graz, de har
vært på NRK og de har vært på idrettsgallaen. De reiser i inn og utland og har vært med på
mange turneringer.
Med SUPER-lag menes tilrettelagt innebandy for mennesker med spesielle behov som kanskje
aldri har vært med på organisert lagidrett før som får en felles samhørighet og sosial aktivitet
på fritiden.
Gjengen fra Solstein og Karmøy Innebandyklubb har helt klart inspirert til dette.
De har også et nokså nystartet tilbud for barn kalt «Special Olympics Skolen» som er et
Allidrettstilbud, universelt utformet for barn med spesielle behov. Disse får tett oppfølging og
er et viktig sosialt tilbud/tiltak. Flere fra superlaget har fått trenerkurs og er med som trenere
på allidretten som en ekstra inspirasjon for barna.
Alt dette gjøres ikke av seg selv, det står noen bak, som engasjerer, inspirerer, trøster,
oppmuntrer, organiserer og er drivkraften bak. En som bruker mye av sin fritid, henter og
bringer om så er. Jan Olav Sørlie heter han og er rett mann på rett plass.
Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

4. Nytt om universell utforming
Tatt til orientering.

Saknr. 18/20
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020
1. Oma stilte spørsmål om egenandel for taxi fra hjem til arbeid og retur.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer svar til høsten.
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