
 
 
 
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes Eldreråd 
 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 
Tid/sted: Mandag 28. november 2011 kl. 14.00, Rådhuset, møterom 1A, Sandnes 
Rådhus. 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 31. oktober 2011. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 35/11 Sandnes helsesenter – framdrift? Vi får besøk av prosjektleder for Sandnes 

helsesenter Gudrun R Thorsen som vil informere om dette. 
   
 
Sak 36/11 Evaluering av Eldres uke 2011, med gjennomgang av regnskap 
 
   
Sak 37/11 Budsjett – hva er igjen av årets budsjett og hva skal vi bruke evt 

resterende penger til? Et forslag er konsert for eldre i Sandnes. 
 
Sak 38/11 Innkjøp av bærbar PC til sekretær i eldrerådet. 
 
  
 
 
Vedlegg:  
 
 
 
Eventuelt: 
   
 
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 
anne.tjessem@sandnes.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Fredrik T. Omdahl       Anne Tjessem Ognedal 
Leder         sekretær  
                
 

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr.: 

8/2011 

Møtedato: 

28.november 2011  

Saksnr.: 

35-38/2011 

Til stede: Fredrik T. Omdahl, Klara 

Røiseland, Jan Karsten Hebnes, Per Inge 

Fjelde, Reidunn Norem Wisted , 

Signe J. Nijkamp og Stanely Wirak. 

 

Forfall:  

______ 

 

 

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

Innkalling og protokoll fra møte 31.10.11 godkjent.  

 

Møte begynte med smørbrød og kaffe, dette var det siste møte før jul og siste møte for 

alle i eldrerådet. Stanley takket alle for en god innsats i de årene de har vært med, og 

spesielt Fredrik som har vært leder i 12 år. Han fikk overrakt en treklubbe med rød 

sløyfe, som i sin tid ble laget til han, et minne etter alle disse årene. Alle i eldrerådet fikk 

gode ord og hver sin rose som takk for den innsatsen som er blitt gjort. Vi pratet litt om 

utviklingen i eldrerådet de siste årene, føler vi blir hørt, men det er blitt dårligere med 

svar på skriftlige henvendelser som eldrerådet har sendt kommunen, dette må en prøve 

å få gjort noe med. 

 

Sak 35 /11 Sandnes helsesenter – framdrift? 

Gudrun R Thorsen, prosjektleder for Sandnes helsesenter, orienterte om 

framdriften. Det er blitt foretatt nye oppmålinger i 3D, da det er funnet 

mye skjevheter. Alt inne i bygget rives og bygges opp på nytt. Det 

planlegges en etasje med korttidsopphold, en etasje med rehabilitering og 

en etasje intermediær. I 3 etasje vil det i tillegg til treningssal komme 

treningskjøkken hvor en kan lære bla om kosthold, ernæring, lære å lage 

mat osv. Det planlegges også et stort laboratorium, undersøkelse rom, 

samtale rom for pårørende, legekontor med mer. En vil på Sandnes 

helsesenter ha et bredt faglig samarbeid som vil komme brukerne til gode. 

Gudrun R Thorsen snakket også om et prosjekt som kalles Sunn i Sandnes. 

Det er en prosjektgruppe med underliggende arbeidsgrupper som vil jobbe 

med for eksempel hverdagsrehabilitering, besøksteam for eldre over 80 år, 

velferdsteknologi med mer, dette er under planlegging. 

 

Sak 36/11 Evaluering av Eldres uke og Seniordagen 2011, med gjennomgang 

av regnskap: 

Referatet fra evalueringsmøte 21.11.11 ble godkjent og regnskapet ble 

gått gjennom og godkjent. 

      

Sak 37/11 Budsjett – hva er igjen av årets budsjett og hva skal vi bruke 

resterende penger til? 

Sekretær hadde laget et nytt regnskap som ble gjennomgått og godt 

mottatt.  

Det resterende beløpet på ca. 35 000,- vil eldrerådet gi til Leirgauken, slik 

at de kan fortsette driften av denne med 4 utgivelser i året. Dette ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Sak 38/11 Innkjøp av bærbar PC til sekretær i eldrerådet: 

 Det ble enstemmig vedtatt å bruke ca 8000,- til bærbar PC til sekretær. 

 



 

 

Eventuelt: Fakturagebyr på regninger fra Lyse: 

 Her skulle det sendes brev til hver enkelt i styret i Lyse med spørsmål om 

fakturagebyr. Dette er ikke blitt gjort, og Fredrik vil oppfordre kommende 

ny leder i eldrerådet om å følge dette opp videre 

 

 Nytt eldreråd: 

 Sekretær leste opp navnene på nye medlemmer og vara medlemmer i 

Sandnes eldreråd.  

En må huske å få inn representant fra eldrådet i Leirgauken, Sandnes Sunn 

By og den Kulturelle spaserstokk. 

 

 

Da takket ”det gamle eldrerådet” for seg og ønsket ”den nye” sekretæren 

og nytt eldreråd lykke til videre. 

 

 

 

Sandnes den, 29.11.11 

Anne Tjessem Ognedal 

sekretær 

 

 

. 

 




