
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Mandag 4. juni 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus 
. 
 
Saksliste: 
 
Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23. april 2012 

Rettelse i protokoll fra 23.04 under eventuelt.  
Det er staten som bevilger midler til ”Den kulturelle spaserstokk”, ikke 
kommunen. Kommunen må så søke staten som så tildeler disse midlene. 

 
Sak 23/12 Handlingsplan eldrerådet - legges fram på møtet 
 
Sak 24/12 Eldres uke/seniordagen 2012, se vedlagt referat 
 
Sak 25/12 Budsjett for eldrerådet -  legges fram på møtet 
 
Sak 26/12 Utskrivningsklare pasienter 

- De fire første mnd i 2012 har kommunen brukt 5,7 millioner på 
utskrivningsklare pasienter. Skal eldrerådet komme med en reaksjon på 
dette? 

 
Sak 27/12 Leirgauken 

- Større bevilgninger til Leirgauken 
- Antall utgivelser og når 

 
Sak 28/12 Informasjon:  
 

 Reguleringsaker  
 

 Seniorkonferansen 2012 
 

 ”Den kulturelle spaserstokk” 
 

 ”Livsglede for eldre” 
 

 Trygghetspakken  
 

 Informasjon fra Helse og Sosial 
 

 
Vedlegg: 

 Skriv vedr ”Den kulturelle spaserstokk” 
  Referat fra AU møte, Eldres Uke 2012 

 
Eventuelt:  

 Bestemme hvor høstens møte skal avholdes 
 Møte 24. september går ut 
 Svar mottatt fra kommunaldirektør vedr leie av trimrom i Byhagen boas. 

 
 
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.: 

5/2012 

Møtedato: 

4. juni 2012 

Saksnr.: 

22- 28 - 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Arne Buchholdt Espedal, Godtfred 

Tengesdal.  

Ikke innkalt: Torbjørn Vasstveit 

 

Forfall: Suzanne Bollie 

 

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

 

 

Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 5. mars 2012 

  Ble godkjent uten kommentarer 

 

Sak 23/12 Handlingsplan for arbeidet i eldrerådet.  

Framlagt forslag til handlingsplan ble godkjent med små endringer. 

Oppdatert handlingsplan blir sendt alle medlemmer i eldrerådet og legges 

som vedlegg til denne protokoll. 

 

Sak 24/12 Eldres uke/seniordagen 2012 

 Det meste begynner å falle på plass i planleggingen av eldres uke 2012.  

 Eldrerådet vedtok en billettpris på arrangementet i Fredheim Arena på 

kr. 250,-. 

 Danseaften med Lions Club 5. oktober går ut da de ikke kunne stille på 

denne datoen i år. Sekretær sender en mail til Lions der vi informerer 

om at dersom eldrerådet skal engasjere seg i dette arrangementet så 

må det foregå i Eldres uke. Eldrerådet mener også at Lura bydelshus er 

et egnet sted for dette arrangementet. Lions Club må selv komme med 

forslag til lokaler, dersom de mener de ikke kan bruke Lura bydelshus. 

Vi vil uansett ønske dem hjertelig tilbake til neste år.  

 

Sak 25/12 Budsjett for Sandnes eldreråd 

 Forslag til budsjett ble gjennomgått og godkjent med små endringer. 

Beløpet til seniorkonferansen ble justert opp til 10 000,-, leie for 

kulturhuset er blitt lagt til. Oppdatert budsjett blir sendt medlemmer i 

eldrerådet. 

 Det kom også et innspill om å legge inn bevilgning til Leirgauken i 

budsjettet. Det ble ikke vedtatt å legge dette inni budsjettet, men 

eldrerådet vil sende anmodning til rådmann og ordfører om at 

bevilgningen til Leirgauken blir hevet på neste økonomiplan. 

 

Sak 26/12 Utskrivningsklare pasienter 

- De fire første mnd i 2012 har kommunen brukt 5,7 millioner på 

utskrivningsklare pasienter. Skal eldrerådet komme med en reaksjon 

på dette? 

 Eldrerådet sender et skriv til rådmann, ordfører og politikere om at det 

må bli fortgang i ferdigstilling av de planlagte plassene som skulle 

opprettes i forbindelse med samhandlingsreformen. 

 Arne Bucholdt Espedal informerte om hvordan det ligger an i 

kommunen i denne forbindelse: 

- Kommunen har et problem fram til 1. april 2014 da Sandnes 

Helsesenter skal stå ferdig. 

- Bygging av 6 nye plasser i Byhagen er i gang. 

- Hotellplasser blir mest sannsynlig uaktuelt da det blir for dyrt. 

- SUS ønsker at kommunen overtar UKP posten på Stavanger sykehus og 

driver og bemanner denne. 

- Det er lovfestet med rett til godt nok helsetilbud. Dette gis, men noen 

kunne fått et bedre tilbud. 



- Respekten for bruker/pasient må ikke glemmes opp i all diskusjon om 

økonomi. 

 

Sak 27/12 Leirgauken 

 Som nevnt under sak 25/12 vil eldrerådet sende et skriv til rådmann, 

ordfører ang bevilgning til Leirgauken. I tillegg vil vi sende dette til alle 

gruppelederne i partiene. Dette er et viktig informasjonsblad for eldre i 

Sandnes kommune og bør komme ut minst 4 g årlig. Til dette trenger 

de større bevilgninger. Vi vil kontakte redaksjonen i Leirgauken med 

tanke på utgivelsestidspunkter.  Eldresentrene mener det er fornuftig 

med en utgivelse i januar og en i august med tanke på aktiviteter som 

er planlagt. 

 

Sak 28/12 Informasjon: 

 Godfred Tengesdal informerte og gikk gjennom diverse meldinger og 

reguleringssaker som var kommet inn. 

 

 Seniorkonferansen 2012. Her kan alle medlemmer i eldrerådet delta, 

også vara medlemmer. Sekretær sender invitasjonen til alle 

medlemmene som så melder seg på til henne. 

 

 ”Livsglede for eldre”: Torbjørn Vasstveit har vært i kontakt med 

Gand vgs, han sendte følgende melding til dem:  

 

”Hei – Eldrerådet er positiv og vil utpeke 1 – 2 medlemmer til et 

lokalstyre, men ikke stå ansvarlig for etablering av lokallag. 

Synes derfor at dere inviterer interesserte til et oppstartsmøte. 

Jeg kan delta.  

E-rådet kan/vil vurdere nærmere på neste møte – beg. juni. 

Mvh. TV”  

 

Vi har siden denne meldingen ikke hørt noe fra Gand vgs. 

 

 Trygghetspakken: Ragnar Teigen informerte om at det er nå foretatt 

en sluttevaluering. Denne sendes alle medlemmer i eldrerådet og 

legges som vedlegg til denne protokoll. 

 

Arne Bucholdt Espedal informerte: 

 

 Viser til sak 26/12 der det ble gitt fyldig informasjon i forbindelse med 

utskrivningsklare pasienter og samhandlingsreformen. 

 

 Det har kommet ny henvendelse fra Klepp kommune om mulighet for 

leie av plasser. 

 

  ”Sandnes gamle sykehus.” Her er det revet innvendig og gått ut 

invitasjon om anbud for ombygging. Dette blir Sandnes Helsesenter og 

skal stå ferdig tidlig i 2014.  

 

 Nytt boas skal stå ferdig i 2015 og skal ha inntil 103 plasser. Det blir 

sendt utlysning av konkurranse om hvem og hvor det skal bygges i 

slutten av mai. Det vil bli avgjort før jul om hvem som vinner 

konkurransen. 

 

 

 

Sandnes den, 12.06.12    Aase-Brit Borsheim 

 

 

Anne Tjessem Ognedal    leder 

sekretær 



 

REFERAT FRA MØTE MED ARBEIDSGRUPPEN FOR ELDRES UKE 2012 

 Trones bolig og eldresenter 14. mai kl. 13.00 – 15.00 

Tilstede var: Aase Brit Borsheim, Vivian Ulvestad, Anne Gro Stangeland, Anita Jåsund, Grete 

Refsnes, Gudmund Buøen og Anne Tjessem Ognedal. 

Eldresuke 2012  

1. 1. oktober. Seniordag i Sandnes Kulturhus fra kl 11.00 – 13.30. 

 Her har vi leid foajeen i Kulturhuset, kontrakt er undertegnet av begge parter 

 Vi fikk ikke husleiestøtte til arrangementet da det ikke var mer i denne ”potten” 

for 2012. 

 Vi har sendt følgende tekst til Kulturhusets program v/ Gry Østraadt som er 

ansvarlig for dette: 

"I forbindelse med Eldres Uke 2012 arrangerer Sandnes Eldreråd i samarbeid med 

eldresentrene i kommunen Seniordagen 1 oktober 2012 i foajeen i Sandnes Kulturhus. 

Arrangementet blir fra 1100 – 1330. Det blir informasjonstorg hvor eldresentrene, 

foreninger og lag vil presentere seg. I tillegg blir det sang og musikk, kafé og eget 

diskusjonshjørne hvor politikere vil være til stede for å svare på spørsmål og 

kommentarer fra våre seniorer. ” 

 Dagen begynner med litt trekkspill musikk av Olav Hetland. Vivian skal spørre 

sanggruppen på Tronessenteret om de kan synge en 3-4 sanger før debatthjørnet 

begynner. 

 Debatthjørnet: Er her Aase Wiig Hansen spurt om å holde en innledning. Vi vil invitere 

med en politiker fra hvert parti til å svare på spørsmål, det legges ikke opp til debatt 

mellom partiene. Anne Gro får noen fra debatthjørnet på Mossige til å forberede gode 

spørsmål til politikerne. Vi har snakket om å lage en kasse som folk kan gå opp på, som 

det står ”Sei di meining” på. Dette er ikke helt avklart.  

 Det er ennå litt usikker om eldresentrene skal steke vafler og lage kaffe for salg, eller om 

det blir salg av kaffe og nor å bite i fra baren i Kulturhuset. Det er ikke kommet et klart 

svar fra Singh som skal driver denne baren ang dette. 

 Anne har ansvar for å invitere foreninger og lag til stand denne dagen.  Tar utgangspunkt 

i listen som er brukt forrige år. 

2. 3. oktober ”Vi over 60 fest ” på Fredheim Arena.  

 Fredheim Arena er booket og kontrakt er underskrevet av begge parter. Pris er 

15300, - for leie. Vi har også bestilt servering av snitter, kake og kaffe til 180,- pr. 

kuvert. Vi var enige om å holde billettprisen for dette arrangementet til under 

300,.  Eldrerådet vil ta opp på neste møte om 250,- pr. billett er ok pris. 



 

 Gunnar Barstad er forespurt om å spille taffelmusikk i starten av arrangementet, 

han har takket ja til dette. Anne tar kanskje en sang i lag med han før Aase-Brit 

ønsker velkommen til fest. 

 Ordfører Stanley Wirak har takket ja til å delta på arrangementet og han vil også 

si noen velvalgte ord til forsamlingen. 

 Rita Fotland underholder. Hun skal ha et honorar på kr. 6000,-. Hun vil da også 

spille til tre all sanger. 

 Gunhild Hagestad, sosiolog og professor, har takket JA til å være foredragsholder. 

Vi vil her komme tilbake til eksakt tittel på foredraget. Hun vil snakke om aktiv 

aldring og solidaritet mellom generasjonene. Honoraret til Gunhild vil ligge på en 

2-3000,-. 

 Gunnar Barstad er forespurt om å spille taffelmusikk i starten av arrangementet, 

han var usikker på om han kunne, så vi avventer svar på dette. 

3. 5. oktober Danseaften av Sandnes Lions Club  

 Er foreløpig skrinlagt da Sandnes Lions Club ikke kan arrangere dette i Eldres uke 

pga kokkene er bortreist. Det er også kommet uttalelse fra de at Lura Bydelshus 

ikke er egnet lokale til dette arrangementet. Vi mener at skal eldrerådet 

engasjere seg i dette bør det være i Eldres Uke. Dette vil bli tatt opp på neste 

møte i eldrerådet. 

4. Diverse: 

 Trykker billetter etter neste møte, planlegger å selge disse i september. 

 Vivian lager plakater 

 Eldresentrene samarbeider om å lage en folder med informasjon som deles ut på 

arrangementene. Anne Gunn sjekket prisen for dette på trykkeri, ble veldig dyrt 

og en måtte bestille minimum 1200. 

 Anne setter opp et foreløpig program til neste møte. 

 

Neste møte blir på Tronessenteret 4. juni kl. 13.00 

Tronessenteret 22.05.12 

 Anne Tjessem Ognedal 

 

 

 






