
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

3. september 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus. 
. 
 
Saksliste: 
 
Sak 29/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 4. juni 2012 
 
Sak 30/12 Eldres uke/seniordagen 2012 
 
Sak 31/12 Arne Bucholdt Espedal informerer 
 
Sak 32/12 Informasjon 
 

- Svar på brev, anmodning om fortgang av ferdigstilling av plasser 
- Svar på brev, tilskudd til Leirgauken 
- Svar på brev ang Lendeverkstedet 
- Storbykonferansen 
- Møte 3. desember holdes på Trones bolig og eldresenter 

 
 
Sak 33/12 Møte med administrasjonen i kommunen, hvem, hva og når? 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 
anne.tjessem@sandnes.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 
Leder        sekretær   
               

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr.: 

6/2012 

Møtedato: 

3. september 2012 

Saksnr.: 

29- 34 - 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Arne Buchholdt Espedal, Godtfred 

Tengesdal.  

Ikke innkalt: Per Arne Erga 

 

Forfall: Suzanne Bollie. Her ble vara 

medlem Aase Kristensen Bøe kalt inn, men 

kunne ikke møte. 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus 

 

 

 

Sak 29/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 4. juni 2012 

Ble godkjent uten kommentarer 

 

 

Sak 30/12 Eldres uke/seniordagen 2012 

- Sekretær informerte om dette og legger ved referat fra siste møte i arbeidsgruppen 

for Eldres uke 2012. 

- På ”Vi over 60” festen står leder og ordfører og tar i mot og hilser på alle som 

kommer. Gudmund og Karen Margrethe tar i mot billetter og deler ut brosjyre. 

Eldrerådets medlemmer møter kl.16.00, disse får gratis inngang men evt felle må 

betale. Alle må uansett melde seg på til sekretær. 

- Det er kommet nytt styre i Lions Club Sandnes og de ønsker allikevel å ha dans den 

5. oktober på Bøndenes Hus. Dette støtter eldrerådet og vi hjelper til med bestilling 

og salg av billetter. 

- Eldrerådet vil rette en stor takk til damene på eldre/senior sentrene, Vivian 

Ulvestad, Anne Gro Stangeland, Grete Refsnes og Anita Jåsund. De har gjort en 

formidabel jobb og vært veldig positive.  

 

 

Sak 31/12 Informasjon fra Arne Bucholdt Espedal: 

Økonomi:  

Det er 25 mill underskudd første halvår.  

- En årsak til dette er at lønnsøkning ble lagt inn i regnskap men ikke budsjettert.  

- En annen årsak er at i forbindelse med samhandlingsreformen var det feil tall i 

budsjettet slik at beregningsgrunnlaget har slått feil.  

- Det er kommet flere ressurskrevende brukere, dette er umulig å budsjettere. 

- Disse punkter utgjør ikke hele underskuddet, men er noen av årsakene. 

 

Samhandlingsreformen: 

 Denne fungerer bedre og Sandnes kommune har i sommer hatt til tider 0 

utskrivningsklare pasienter. Håper at det etter hvert vil bli mer fokus på 

samhandlingsreformen og det positive med denne og mindre på økonomi. 

 

Byggesaker: 

 Arne gikk igjennom og informerte om byggesaker innenfor levekår. 

 

Møte i forbindelse med økonomiplanen: 

 Arne informerte om at politikerne inviterer til møte for foreninger og lag i 

forbindelse med økonomiplanen og forslo at eldrerådet stiller på dette.  

 

Fastleger: 

 Sandnes kommune søker nå om å få 5 nye fastleger. 

 

 

 

 



Sak 32/12 Informasjon 

- Svar på brev, anmodning om fortgang av ferdigstilling av plasser: Svarbrev fra 

kommunaldirektør ble delt ut til medlemmene 

 

- Svar på brev, tilskudd til Leirgauken: Svarbrev fra kommunaldirektør ble delt ut. I 

tillegg informerte Karen Margrethe fra siste redaksjonsmøte i Leirgauken. Her vil 

det satses på 3 utgivelser i året. Få inn flere inntekter via annonser. Ønskelig å lage 

den i ett større format, med større skrift og få mer lesestoff inn slik at det blir noe 

mer en bare ett rent informasjonsblad 

 

- Svar på brev ang Lendeverkstedet: Svarbrev fra ordføreren ble delt ut til 

medlemmene. 

 

- Storbykonferansen: Det ble på møte delt ut referat fra Storbykonferansen 2012. 

Sandnes ble på dette møte tatt inn som fast deltaker på Storbykonferanse for 

eldreråd som arrangeres hvert år. 

 

- Møte 3. desember holdes på Trones bolig og eldresenter: I forbindelse med at 

eldrerådet har vedtatt i sin handlingsplan å avholde 2 møter årlig på ett av 

sentrene i kommunen, vil vi ha siste møte før jul på Trones bolig og eldresenter. 

Her starter vi kl. 09.00 med vanlig møte for så kl. 11.00 gå ut og møte og prate 

med de eldre. Møte avsluttes med middag kl. 12.00 på eldresenteret. 

 

 

Sak 33/12 Møte med administrasjonen i kommunen 

Det ble bestemt at leder og nestleder stiller på dette møte. Sekretær sender brev til 

kommunaldirektør og utvalgsleder for Helse og sosial der vi inviterer oss selv til møte. Vi 

ønsker generell informasjon om helse og sosial saker, spesielt rettet mot økonomiplanen. 

Dette møte er nå satt til onsdag 26.september. 

 

 

Sak 34/12 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER – OPPRETTELSE AV 

MIDELIRTIDIG SYKEHJEMSAVDELING 

 

Saken ble behandlet i møte 03.09.12 med uttalelses frist 05.09.12 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår formannskapet å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

1. Formannskapet ber rådmannen om å iverksette opprettelsen og finansieringen av 

Sandnes helsesenter, avdeling Stavanger, som beskrevet i saken. 

 

2. Finansiering av tiltaket søkes innarbeidet i sak om perioderapport pr. 31.08.2012 

 

Eldrerådet ser positivt på dette vedtaket. 

 

Eldrerådet er også opptatt av at framdriftsplanen for Sandnes Helsesenter holdes 

innenfor vedtatt tidsramme. 

 

 

Eventuelt: 

 

Vaktordning apotekene i Sandnes: 

Ragnar Teigen tok opp spørsmålet om vaktordning på apotekene i Sandnes. Det er ca 

70 000 innbyggere i Sandnes og byen er den 8 største i landet. Det er ikke bra at eldre 

og syke må reise til Stavanger i helgene for å få medisin. Eldrerådet sender i denne 

forbindelse en oppfordring til apotekene i Sandnes om å opprette en vaktording som kan 

dekke helgene. Se vedlagt brev som vil bli sendt til apotekene i Sandnes. 

 



Økonomiplanen: 

Sekretær sender linken til alle medlemmene i eldrerådet. I tillegg legges det 10 

eksemplarer i ekspedisjonen på Rådhuset. Medlemmene får beskjed om når den er klar 

og kan hentes der. 

 

 

Neste møte blir mandag 29. oktober. Da blir det hovedsakelig gjennomgang av 

økonomiplanen.  

 

 

Sandnes den, 10.09.12     

 

 

Anne Tjessem Ognedal    Aase-Brit Borsheim  

Sekretær      Leder 

 

 

 


