
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes eldreråd 
 
 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 
MANDAG 23.MAI 2011 KL. 14.00, RÅDHUSET, MØTEROM 1A, 
SANDNES RÅDHUS. 
 
 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 11.april 2011. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 21/11  Gudrun Riska Thorsen og Frode Otto kommer på møte. 
Informasjon om framdrift og innhold i Sandnes sykehus.(Sandnes helsehus) 
Samt framdrift Altona. 
 
Sak 22/11  Forslag til plan for Psykisk helsearbeid 2011 – 2019. 
 
Sak 23/11 Vern for eldre. (Sak 17/11) 
 
Sak 24/11 Eldres uke 2011 
  
 
 
 
 
 
Melding: Ny bok 
 
 
   
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.: 

4/2011 

Møtedato: 

23.05.2011  

Saksnr.: 

21/24 /2011 

Til stede: Fredrik T. Omdahl, Jan Karsten 

Hebnes, Signe J. Nijkamp, Per Inge Fjelde, 

Stanely Wirak og Reidunn Norem Wisted . 

Vara.: Kunne ikke møte. 

Forfall: Klara Røiseland 

 

 

Møtet startet kl. 14.00 sluttet kl. 16.00. Møterom 1. Sandens Rådhus 

 

Innkalling og protokoll fra møte 11.04.11 godkjent. 

 

Merknad til innkallingen. 

 

Sak 14./11 Kafè drift var utsatt, skulle tas opp på møte 23.05.11. Var ikke på 

innkallingen. 

 

Signe J. Nijkamp har vært på befaring i Byhagen. Hun kunne fortelle at det var prøvd å 

drive kafé noen dager i uken med personer som var på arbeidstrening.  

 

 

Sak 21 /11 Gudrun Riska Thorsen og Frode Otto. 

Prosjektleder og legevaktsjef Gudrun Riska Thorsen informert om 

rehabiliteringen av tidligere Sandnes sykehus, nå Sandnes helsesenter, 

hvordan bygget vil bli i forhold til rom og innhold. 

Det planlegges 41 plasser for mottak av ferdig behandlete pasienter fra 

SUS samt for rehabilitering, noe som vil kreve høy kompetanse på 

personalet og økte kostnader for kommunen. 

Det vil bli en ”Frisklivssentral” i bygget med mange aktiviteter som for 

eksempel kurs/informasjon om kosthold, rus/alkohol, fall forbygging etc. 

 

Rådgiver Frode Otto informerte om hvordan det går med framdriften og 

problemene med Riksantikvaren og Vegvesenet i forhold til Altona. Rådet 

påpekte at alternative tomter må fremskaffes for å unngå forsinkelser. 

Frode Otto fortalt også at Sandsnes kommunen vil kjøpe sykehjemsplasser 

av andre kommuner fram til kommunen har bygget nytt bo- og 

aktivitetssenter og Sandnes helsesenter er ferdig rehabilitert. 

 

 

Sak 22/11 Forslag til plan for psykisk helsearbeid 2011 – 2019. 

  Sandnes eldreråd behandlet saken i møte 23.05.11 

   

  Sandnes eldreråd tar saken tas til etterretning, 

 

Sandnes eldreråd ber om at den store betydningen eldresentre, dagsentre 

og kontaktsentre har for forebygging av psykisk helse, forebygge 

ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon for eldre, må blir styrket og 

innarbeidet i planen. 

Utvikle flere tilbud, som Lunde 2. 

 

Sak 23/11 Vern for eldre. ( Sak 17/11) 

Signe J. Nijkamp har hatt møte med kommunene Randaberg, Sola, og   

Stavanger om et interkommunalt samarbeid. 

Hun venter på referat fra møtet. 

 



Sak 24/11 Eldres uke. 

 Per Inge informerte om framgangen på arrangementet ”Seniordagen – 

2011”. 

  Filming på eldresentrene av skolens elever blir etter sommerferien. 

  Han la på bordet utkast av flygeseddelen som skolen skal trykke for oss. 

 

 

Eventuelt: Reguleringsplaner for April – Mai av Jan Karsten Hebnes og svarbrev fra 

Kommunaldirektør Elin Selvikvåg vedr. Omsorgsplan 2010-2030 ble lagt på 

bordet.  

   

 

  

 

 

 

 

 

Sandnes den, 25.05.2011 

 

Kari H. Lura 

sekretær 

 


