
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 3. desember 2012 kl. 10.00 på Trones bolig og eldresenter 

. 
 
Saksliste: 
 
Sak 44/12 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 29. oktober 2012 
 
Sak 45/12 Arne Buchholdt Espedal informerer 

- Arbeidet med økonomiplanen 
 
Sak 46/12 Høringsuttalelse – Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og 

omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven. Se sak vedlagt fra 
Rådmannen og høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 47/12 Forslag til omsorgsplan 2012 – 2013. Se vedlagt sak. 
 
Sak 48/12 Møteplan for 2013. Se vedlagt møteplan 
 
Sak 49/12 Informasjon 
 

- Fra Seniorkonferansen i Stavanger 08.11.12 
- Reguleringssaker ved Godtfred Tengesdal 

 
 

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.: 

8/2012 

Møtedato: 

3.desember 2012 

Saksnr.: 

44 - 49 - 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Godtfred Tengesdal og Suzanne 

Bollie 

Ikke innkalt: Per Arne Erga, Brynhild 

Thingbø og Torbjørn Vasstveit 

 

Forfall: Arne Buchholdt Espedal 

 

 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 12.30 og ble holdt på Trones bolig og eldresenter. 

 

 

Sak 44/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29. oktober 2012 

  Ble godkjent uten kommentarer 

 Her vil sekretær tilføye hun oppdaget feil på protokoll i etterkant. Brynhild 

Thingbø hadde fått feil etternavn og Suzanne Bollie var ikke påført som 

tilstede. Dette vil bli rettet opp på protokollen. 

 

 

Sak 45/12 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Arbeidet med økonomiplanen 

Arne var dessverre forhindret i å komme. 

 

Eldrerådet tok allikevel opp arbeidet med økonomiplanen.  

- Vi ser oss fornøyd med at punktene eldrerådet hadde poengtert er tatt 

hensyn til. 

- Vi synes det er beklagelig nytt BOAS igjen må ut til anbud pga feil som 

er blitt gjort da regelverket i EØS avtalen ikke var overholdt. 

- Vi vil utforme et brev til Rådmannen med våre synspunkter i forbindelse 

med utbygging av nytt BOAS. 

 

 

Sak 46/12 Høringsuttalelse – Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i 

helse og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven.  

 

Saken ble behandlet i møte 03.12.12 med uttalelsesfrist 05.12.12 til Utvalg 

for helse- og sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Utvalg for 

helse og sosialutvalget å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Utvalg for helse- og sosialtjenester gir sin tilslutning til den framlagte 

høringsutttalesen. 

 

 

Sak 47/12 FORSLAG TIL OMSORGSPLAN 2012 - 2030 

 

Saken ble behandlet i møte 03.12.12 med uttalelsesfrist 05.12.12 til Utvalg 

for helse- og sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Bystyret å 

fatte. 

 

 

 



 

 

VEDTAK: 

 

Bystyret godkjenner forslaget til omsorgsplan 2012 - 2030 

 

I tillegg ber Eldrerådet om at fremtidige økonomiplaner tar hensyn til 

omsorgsplanen.  

Eldrerådet vil følge utviklingen nøye og forutsetter at det regelmessig gis 

tilbakemelding om gjennomføring av tiltaksplaner. 

 

 

Sak 48/12 Møteplan for 2013 

 Møteplan for neste års møter er satt opp i forhold til når Utvalget for helse 

og sosialtjenester skal avholde sine. Møteplan og sted ble godkjent. 

 

Sak 49/12 Informasjon 

- Karen Margrethe informerte fra Seniorkonferansen i Stavanger 

08.11.12. Det var en interessant konferanse der samhandlingsreformen 

ble diskutert. Det mest interessante var allikevel foredraget til Birgitta 

Andersson. Hun tok bla opp musikk som terapi og ga oss mange gode 

og levende eksempler. En fargerik og flott dame som vi kan ønske 

kommer til oss i Sandnes ved anledning. 

 

- Godtfred informerte om arbeidet med reguleringssaker og meldinger. 

Dette fungerer fint, han tar de kontinuerlig, skriver uttalelsen og sender 

det så videre til sekretær som mailer det til rette vedkommende og til 

byplansjef i Sandnes kommune. Det hittil i år behandlet ca 50 saker. 

Eventuelt: 

Karen Margrethe hadde fått en henvendelse fra en dame som har sin gamle mor på 

Figgjo. Hun fortviler over at moren ikke kan får levert middag hver dag. Sekretær har 

her undersøkt hjemmetjenesten sin oppgave og rutine i denne forbindelse. 

Hjemmetjenesten leverer ikke middag til brukerne, men varmer middag for dem dersom 

de på forhånd har kjøpt inn for eksempel Fjordland middag. Mossige Minde og Gandsfjord 

Seniorsenter kjører ut middag to ganger i uken, men ikke til utkantstrøk. Det blir for 

lange avstander. 

 

Vi avsluttet møte med besøk på arbeidsstuen på Tronessenteret, der vi presenterte oss 

og Aase-Brit informerte om hva rådet jobber med og for.  Aktivitør Vivian Ulvestad fikk 

overrakt en nydelig adventbukett fra oss. Anne hadde omvisning på hele senteret, og vi 

avsluttet med herlig middag på Kafè Pensjonisten.  

 

 

 

Sandnes 06.12.12 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


