
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes eldreråd 
 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 
Tid/sted: Mandag 17.januar 2011 kl. 14.00, møterom 1A, Sandnes rådhus. 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29.11.2010. 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 1  /11 Brev til Sandnes fellesråd angående stenging av kirker  
                        og kapell. 
 
 
Sak 2  /11 Informasjon vedrørende fordeling av midler. 
 
 
Sak 3/11 Eldresuke 2011 
  Hva gjør vi? 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Ordføreren  
  Tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede ved arrangement i  
                        Sandnes. 
   
 
Melding:  
 

 
 
 
 
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.: 

1/2011 

Møtedato: 

17.01.2011  

Saksnr.: 

1  - 3 /2011 

Til stede: Fredrik T. Omdahl,  

Per Inge Fjelde, Stanely Wirak og Reidunn 

Norem Wisted. 

 

Forfall: .Jan Karsten Hebnes, ikke møtt 

Signe J. Nijkamp og Klara Røiseland.. 

 

Møtet startet kl. 14.00 og sluttet kl. 16.00. Møterom 1A, Sandnes rådhus. 

Innkalling og protokoll fra møte 29.11.2010 godkjent uten merknader.  

 

 

Sak  1/11 Brev til Sandnes fellesråd angående stenging av kirker og kapell. 

Sandnes eldreråd ble enig om at Per Inge Fjelde lager forslag til brev 

angående ovennevnte til neste møte. 

 

Sak 2/11 Informasjon vedrørende fordeling av midler. 

  Sandnes eldreråd hadde igjen en del midler ved årets slutt. 

  Midlene ble fordelt til følgende : 

  Rovik bo- og aktivitetssenter, aktivitøravdelingen kr. 10.000,- 

  Austrått bo- og aktivitetssenter, aktivitør avdelingen kr. 10.000,- 

  Leirgauken kr.2.000,- 

 

Sak3 /11 Eldresuke 2011. 

  Det har vært evaluerings møte vedrørende informasjonstorget. 

  Der ble det forslått en pause fra Speakers Corner. 

Forslag om en ”Seniordag” i uke 40 med, foredrag, pause med 

matservering og informasjonstorg avsluttes med musikalsk underholdning.  

Per Inge undersøker priser på lokaler og matservering til neste møte. 

Forslagsted for arrangementet er: Quality Hotel Residence eller Vågen 

videregående skole. 

 

Fredrik Th. tar kontakt med Lions Club angående arrangement, 

Danseaften, på Austrått bydelshus. 

 

Eventuelt. 

 

Trim i Byhagen bo- og aktivitetssenter. 

Skal beboere/nærmiljøet betale for leie av trimrom. 

Det ble enighet om at Fredrik Th. tar en samtale med leder i Byhagen. 

 

Kafè drift i Byhagen bo- og aktivitetssenter. 

Fredrik Th. og Per Inge tar et møte med involvert parter angående drift av kafè. 

 

Reportasje i Stavanger Aftenblad 14.01.2011. 

Sandnes Eldreråd har på møte den 17. Januar 2011 vedtatt å sende følgende uttalelse til 

Rådmannen i Sandnes:. 

 

Sandnes Eldreråd drøftet i møte den 17. Januar 2011 reportasjen i Stavanger Aftenblad 

angående utskrivingsklare pasienter fra SUS, og ser med stor bekymring på reportasjens 

innhold, der det fortelles om utskrivingsklare pasienter fra Sandnes som venter på 

sykehjemsplasser.  

 Det er beklagelig at vår kommune har så stor mangel på sykehjems plasser. Vi ønsker 

likevel å gi honnør til omsorgsavdelingen for at de nå gjør hva de kan for å finne 

midlertidige ordninger, ved bl.a. å benytte bad og plassere to pasienter på enerom, for at 

de kan komme ut fra sykehuset. 



Våre omsorgsdistrikt er under hard økonomisk press. De har vært gjennom budsjettkutt 

og har fremdeles innsparingskrav i millionklassen hengende over seg. Eldrerådet ber på 

denne bakgrunn Rådmannen vurdere om det ikke nå i denne pressende situasjon vil 

være naturlig å gi omsorgsavdelingen økte økonomiske driftsrammer. 

Omsorgslederen for distrikt Sør har bl.a. følgende ønsker: 

1. Styrke hjemmetjenesten. 

2. Heldagstilbud for pasienter som trenger mye tilsyn. 

3. Økte bevilgninger til kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner. 

 

Kommunens innbyggere forventer at Sandnes bystyre foretar seg konkrete handlinger 

snares, for å bedre på omsorgsavdelingens prekære situasjon. 

 

Uttalelsen til Rådmannen sendes som til Stavanger Aftenblad, Sandnesposten og 

Rogalands Avis. 

 

Møte 21.02.2011 

Neste møte 21.02.2011 blir på Lura bo- og aktivitetssenter, kl. 14.00. 

Det vil det bli informasjon og omvisning på senteret av omsorgssjef Inger R. Bolstad. 

 

Melding 

Sandnes Eldreråd fikk melding om høringsuttalelse for: 

 Grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. 

 Ny Folkehelselov. 

 Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

som skulle tas opp i Utvalg for helse- og sosialtjenester den 17.01.11. 

Fredrik Th. fatter et brev angående dette. 

 

 

 

 

Sandnes den 18.1.2011 

 

 

Kari H. Lura 

sekretær 

 


