
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes eldreråd 
 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted:  Mandag 29. august 2011 kl. 14.00, Rådhuset,  
møterom 1A, Sandnes Rådhus. 

 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23.mai 2011. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 25  /11 Ny sekretær. 
  Signe Elin Joachimsen inviteres til møte. 
 
Sak 26/11 Trygghetsalarm betalingssatser. 
  
 
Sak 27/11 Fakturagebyr på regning fra Lyse. 
 
  
Sak 28/11 Eldres uke 2011 – Status. 
 
 
Vedlegg: Brev fra kommunaldirektør Elin Selvikvåg: Svar på brev av 24. 

januar 2011. Brev fra kommunaldirektør Elin Selvikvåg: Utleie av 
lokaler til private. 

 Status Tjenestetildeling, Omsorgstjenester. Beskrivelse av 
situasjonen tertial 2011. 
Sandnes kommunes innsatspokal 2011.   

 
 
 
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.: 

5/2011 

Møtedato: 

29.august 2011  

Saksnr.: 

25/29 /2011 

Til stede:  

Fredrik T. Omdahl, Jan Karsten Hebnes, 
Per Inge Fjelde og Reidunn Norem Wisted . 

Vara.: Kunne ikke møte. 

Forfall:  

Signe J. Nijkamp og Stanely Wirak 

 

 

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

 

Innkalling og protokoll fra møte 23.05.11 godkjent. 
 

 

Sak 25 /11 Ny sekretær. 

  Signe Elin Joachimsen kunne ikke møte. 
  Saken utsatt. 

. 

 

Sak 26/11 Tygghetsalarm betalingssatser. 
Sandnes eldreråd behandlet saken i møtet 29.08.11. Det ble vedtatt at 

leder skulle fatte et brev til Rådmannen. 

 

Eldrerådet har mottatt en klage på fastsettelsen av inntektsnivå ved 
beregningen av betaling for trygghetsalarm. Tilsvarende sak har også vært 

omtalt i pressen, (SA  1/8-11). 

Eldrerådet vedtok i møtet 29.08.11, å rette en henvendelse til Rådmannen 

med spørsmål om regelverket for fastsetting av inntektsnivået som 

grunnlag for betalingssats for trygghetsalarm. 
En finner det urett å legge sammen inntekten til bruker og andre i familien 

for å oppnå høyere sats for betaling av tjenesten. 

Dersom regelverket tillater dette, ønsker Eldrerådet å vite hvem som har 

utarbeidet reglene, og om disse er godkjent av Bystyret. 
Eldrerådet ser frem til et snarlig svar. 

 

  

Sak 27/11 Fakturagebyr på regning fra Lyse 
Sandnes eldreråd behandlet saken i møtet 29.08.11. Det ble vedtatt at 

leder skulle fatte et brev til styret i Lyse. Kopi sendt Stavanger Aftenblad 

og Sandnesposten. 

                          

Sandnes eldreråd vedtok i møte 29.08.11 å rette en henvendelse til Lyse 
A/S vedrørende innføring av fakturagebyr på Lyses fakturaer fra juni-2011. 

Dette er en kostnad som Lyse A/S skyver over på sine kunder, og som 

særlig for minstepensjonister vil være en ekstra byrde. 

Saken har også vært fremme i pressen (S.A. 1/8 og 10/8)hvor Lyse A/S 
v/Leif Boge forsvarer det nye gebyret bl. a. med kostnadsaspekter og 

hensyn til miljøet.  Dette holder ikke. 

Ved en henvendelse til Forbrukerrådet, får en til svar at iflg. § 37 i 

forbrukerkjøpsloven, siste ledd, er det ikke tillatt å innføre fakturagebyr 
uten en forhåndsavtale og kjøpskontrakt. 

En kan ikke se at det er tilfellet i denne saken.  

Det man har fått, er et skriv fra Lyse A/S som sier ”Du sparer kr. 25.- pr. 

faktura hvis du går over til eFaktura.” Mange har ikke mulighet til å få 
eFaktura, og en kan jo kanskje ane et forsøk på å få flere som nettkunder 

for å spare omk. og gjøre det lettere for Lyse A/S. 



Sandnes eldreråd vil anmode Lyse A/S om snarest å droppe fakturagebyret 

som er en usosial kostnad innført uten forhåndsavtaler og samtykke fra 

Lyses kunder. 

Det kan for ordens skyld opplyses at undertegnede har mottatt en rekke 

henvendelser fra sinte abonnenter som støtter vårt utspill. 
Vi ser frem til et imøtekommende svar fra Dem. 

 

 

Sak 28/11 Eldres uke. 
Per Inge informerte om arrangementet ”Seniordagen – 2011”. 

Han la forslag til kjøreplan og brev til deltakerne på informasjonstorget på 

bordet. 

   
   

Sak 29/11 Betaling leie av trimrom Byhagen bo- og aktivitetssenter.  

Sandnes eldreråd behandlet saken i møtet 29.08.11 og fattet følgende 

vedtak som sendes Rådmannen. 

 
”Sandnes eldreråd finner det urimelig at trimgruppen for pensjonister, som 

er bosatt i egne leiligheter i Byhagen, skal betale leie for å ha trimgruppe i 

fysioterapiavdelingen i Byhagen bo- og aktivitetssenter. 

Eldrerådet ber om at administrasjonen for Levekår innvilger fritak for leie 
av denne pensjonistgruppen” 

 

  

Eventuelt:  
 

Følgende ble lagt på bordet: 

Reguleringsplaner for Juni – August 2011 av Jan Karsten Hebnes. 

Kurs tilbud fra Pensjonistforbundet ”Samarbeid om kultur for eldre – inspirasjonsdag.” 
Tilbudet blir videresendt til lederne og aktivitørene ved eldresentrene. 

Fra Rådmannen: ” SAMHANDLINGSREFORMEN, SANDNES HELSESENTER, OPPRETTELSE 

AV FRISKLIVSSENTRAL OG VIDERE UTBYGGING AV SYKEHJEMSPLASSER”. Denne blir 

sak ved neste møte. 

 
.  

Melding:  

Sandnes kommunes innsatspokal 2011 blir tatt opp på neste møte.   

 
 

Sandnes den, 01.09.2011 

 

Kari H. Lura 
sekretær 


