
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes eldreråd 
 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

MANDAG 11. APRIL 2011 KL. 14.00 
 

RÅDHUSET, MØTEROM 1A, SANDNES RÅDHUS. 
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 21.februar 2011. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 14  /11  Kafedrift/Trimrom  - Byhagen bo- og aktivitetssenter. 
 
Sak 15  /11 Representant til ” Den kulturelle spaserstokken” fra eldresentrene. 
 
Sak 16  /11 Hvordan brukes ”Eldremilliardene” i din kommune? 
 
Sak 17/11 Invitasjon til samarbeid ”Vern for eldre” 
 
Sak 18/11 Forslag til omsorgsplan 2010 – 2030. 
  Etterlyser svar på brev 2009 og 2010. 
 
Sak 19/11 Invitasjon til høringsinnspill – kommunedelplan for kultur 2011 – 
2020. 
 
Sak 20/11 Eldres uke 2011. 
 
 
Ad. Sak 12/11 Forslag til brev. 
 
 
Melding:        Årsmelding for Høle eldresenter - 2010 
  
   
Eventuelt: 
 
       
 
 
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
Forfall meldes sekretæren på telefon 51 67 97 00 eller på mail: 
Kari.Herland.Lura@sandnes.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik T. Omdahl 
Leder         Kari Herland Lura 
         sekretær 
 

mailto:Kari.Herland.Lura@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 
 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr.: 

3/2011 

Møtedato: 

11.04.2011  

Saksnr.: 

14/20 /2011 

Til stede: Fredrik T. Omdahl, Klara 

Røislend, Jan Karsten Hebnes, Signe J. 

Nijkamp, Per Inge Fjelde, Stanely Wirak . 

Forfall: Reidunn Norem Wisted 

 

Møtet startet kl. 14.00 sluttet kl. 15.40. Møterom 1. Sandens Rådhus 

 

Innkalling og protokoll fra møte 21.02.11 godkjent uten merknader.  

 

 

Sak 14/11 Kafedrift/Trimrom – Byhagen bo- og aktivitetssenter. 

Sandnes eldreråd behandlet saken i møte 11.04.2011. 

 

Kafedrift ble utsatt til neste møte. 

 

Trimrom. Det ble enstemmig vedtatt å sende et brev til administrasjonen vedrørende 

regler for leie av kommunale lokaler. 

 

Sandnes Eldreråd ønsker å vite om der foreligger retningslinjer og priser for utleie av 

lokaler i bo- og aktivitetssenter, eldresenter, treningsrom og lignende til trim, 

merkedager etc. for privatpersoner, lag/velforeninger og lignende.  

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding på vår forespørsel. 

 

 

Sak 15/11 Representant til ” Den kulturelle spaserstokken” fra eldresentrene. 

Saken ble behandlet i møte 11.04.2011. 

 

Det ble valgt følgende: 

Vivian Ulvestad, Trones bolig og eldresenter, medlem Grace Lura, Gandsfjord 

seniorsenter, som vara medlem. 

 

Meldingen om valget sendes pr. e-post til Nygård, Rui som har bedt oss utpeke en 

representant fra eldresentrene   

 

 

Sak 16/11 Hvordan brukes ”Eldremilliardene ” i din kommune. 

Stanely Wirak meddelte at kommunene kan disponer pengene som de vil.  

 

Sandnes kommune har mottatt 12.mill. som er satt på fond, og vil bli benyttet til 

forskjellige tiltak innen eldreomsorgen, som dagsentre, leie av plasser etc. 

 

 

Sak 17/11 Invitasjon til samarbeid ”Vern for eldre” 

Signe J. Nijkamp vil ta denne invitasjonen med på et møte å høre om dette kan bli et 

samarbeid på Nord Jæren. 

Eldrerådet ble enig om at informasjonen skulle settes inn i Leirgauken. 

Jan Karsten Hebnes tar saken. 

 

 

 

 

 

 



Sak 18/11 Forslag til omsorgsplan 2010 – 2030 

  Etterlyser svar på brev 2009 og 2010. 

   

Stanely Wirak sa at saken var utsatt i påvente av nye lovforslag. 

Rådet ble enig om at vi skulle sende et brev til Rådmannen å etterlyse svar på brevene. 

 

Sandnes eldreråd kan ikke se å ha mottatt svar på brev datert 08.09.2009 og 

02.11.2010, Forslag til omsorgsplanen 2010 – 2030. 

 

Vi imøteser et snarlig svar. 

 

 

Sak 19/11 Invitasjon til høringsinnspill – kommunedelplan for kultur 2011 – 

2020. 

 

Sandnes eldreråd behandlet saken i møte 11.04.2011 med høringsfrist 17.4.2011, og vi 

gratulerer med kulturprisen 2011. 

 

Sandnes eldreråd støtter tiltak for handlingsplan 2011-2020. 

Levealderen stiger og det blir derfor flere eldre i kommunen i de kommende år. Vi mener 

derfor at det er ønskelig med en møteplass med forskjellige kulturtiltak for eldre, og ber 

om at dette blir vurdert. 

 

 

Sak 20/11 Eldres uke 2011 

I år blir det ”Seniordagen  2011” onsdag 5. oktober på 

Vågen videregående skole. 

Lokaler bestilt. 

Det blir ”Danseaften ” på Austrått bydelshus v/ Lions, fredag 7. oktober. 

 

 

Ad. Sak 12/11 Forslag til brev. Drifttilskudd ”Leirgauken” 

Brevforslag fra Fredrik Th. Omdahl til Ordføreren og Gruppeledere i bystyret ble 

enstemmig godkjent. 

Kopi sendes til Turid Tranøy, Gandsfjord  Seniorsenter. 

 

Driftstilskudd ”Leirgauken” 

 

Eldrerådet er gjort kjent med at økonomisituasjonen for informasjonsbladet Leirgauken 

er vanskelig. 

Bladet som er informasjonskilde for eldre i Sandnes, distribueres til alle over 67 år i 

Sandnes, med 4 utgivelser pr. år. Her gis det opplysninger om arrangementer/ tilbud på 

de forskjellige eldresenter og en rekke andre frivillige organisasjoner, foreninger etc. i 

Sandnes. 

 

De siste årene har Sandnes Kommune gitt kr. 224.000.- pr. år i tilskudd til driften, men 

pga.stadig stigende kostnader til trykkeri, porto,navnelister etc.er dette beløpet ikke 

tilstrekkelig og resulterte i et underskudd for 2010 på ca. kr. 40.000.-. 

En anmodning fra bladets redaktør, Turid Nordbø Tranøy, leder av Gandsfjord 

Seniorsenter, til Sandnes Kommune om en økning i tilskuddet for å kunne opprettholde 4 

utgivelser pr. år, ble avslått.  

Det er av vesentlig betydning av hensyn til informasjonene at 4 utgaver p.å. kan 

opprettholdes.  

 

Eldrerådet vil med dette anmode Bystyret om å finne mulighet for å øke tilskuddet til 

drift av Leirgauken fra kr. 224.000.- til kr. 275.000.- pr. år slik at bladet fortsatt kan 

komme ut 4 ganger pr. år med aktuell informasjon, febr. – mai – aug/sept. – nov/des., 

idet vi anser bladet for å være av stor betydning for eldre i Sandnes.   

  



Eventuelt:  

Signe Nijkamp fortalte litt om Sandnes sykehus. Nå heter det Sandnes Helsesenter. 

 

Melding: 

 

Sandnes eldreråd har mottatt årsmelding fra Høle eldresenter – år 2010. 

 

Reguleringsplaner for mars 2011 fra Jan Karsten Hebnes ble delt ut. 

Årsmelding 2010 for Sandnes Eldreråd ble delt ut til gjennomgang og tilbakemelding før 

godkjenning. 

 

 

 

 

 

Sandnes den, 12.04.2011 

 

Kari H. Lura 

sekretær 

 


