
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Mandag 5. mars 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus 
. 
 
Saksliste: 
 
Sak 11/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23. januar 2012 
 
Sak 12/12 Eldres uke/seniordagen 2012 
 
 
Sak 13/12 Handlingsplan for arbeidet i eldrerådet. Gudmund Buøen innleder. 
 
 
Sak 14/12 «Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner».
  Skal eldrerådet engasjere seg i dette? 
 
Sak 15/12 Oppfølging av tidligere henvendelser.  
   
 
Sak 16/12 Informasjon: 
 

 Møte 20.02 med Signe Elin Joachimsen og Anna Lima Braut vedrørende 
sekretærens oppgaver i eldrerådet. 
 

 Kurs ”Eldrerådet i arbeid” 23.02.12 
 
 
Vedlegg:   
 
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.: 

3/2012 

Møtedato: 

5. mars 2012 

Saksnr.: 

11- 16 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Suzanne Bollie, Arne Buchholdt 

Espedal, Godtfred Tengesdal.  

Ikke innkalt: Per Arne Erga og Torbjørn 

Vasstveit.  

 

Forfall:  

______ 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.00. Møterom 1 A. Sandens Rådhus 

 

 

 

Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23. januar 2012 

  Ble godkjent med en kommentar til sak: 

 7/12 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter.  

 Godtfred Tengesdal mente det vil være fornuftig å ha en representant 

fra eldrerådet med i byggekomiteen. Dette var alle medlemmene i 

eldrerådet enige i, og sekretær henvender seg til byggekomiteen med 

spørsmål om dette. 

 Arne Buchholdt Espedal kunne også informere i denne forbindelse at 

det skal legges ut anbudskonkurranse for plassering og utforming av 

det nye bo og aktivitetssenteret i Sandnes. 

 

 

Sak 12/12 Eldres uke/seniordagen 2012 

 Kulturhuset er reservert til Seniordagen mandag 1. oktober.  

 Fredheim Arena er reservert til ”vi over 60 fest ” onsdag 3. oktober. 

 Lura bydelshus er reservert til Danseaften fredag 5. oktober. Denne 

arrangeres av Sandnes Lions Club. 

 Arbeidsgruppen for Eldres uke 2012 skal ha møte på Tronessenteret 

mandag 12. mars. 

 Det jobbes videre med å finne en foredrags holder til ” vi over 60 fest”. 

Det kom flere gode forslag fra medlemmene.  

 Forslag til tema var ”aktiv aldring og solidaritet mellom genrasjoner”. 

 

 

Sak 13/12 Handlingsplan for arbeidet i eldrerådet. Gudmund Buøen innleder. 

 Gudmund Buøen la fram sine tanker om det å ha en handlingsplan i 

eldrerådet og kom med ulike forslag.  

 Medlemmene i eldrerådet tenker på dette med handlingsplan og 

kommer med evt forslag.  

 Eldrerådet må være spesielt opptatt av hva som skjer daglig, hva skjer 

i Sandnes, på de ulike eldresentrene. 

 Eldrerådet må representere de som ikke kommer til ordet og håndtere 

saker som angår de eldre.  

 Det vil bli utformet en handlingsplan som eldrerådet skal jobbe ut fra i 

denne 4 års perioden. 

 Det ble kommentert at handlingsplanen ikke må være for omfattende 

slik at det blir for travelt og vanskelig å gjennomføre. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 14/12 «Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom 

generasjoner». Skal eldrerådet engasjere seg i dette? 

 Eldrerådet kom her fram til at det blir for liten tid til å arrangere noe i 

denne forbindelse. Vi skal heller konsentrere oss om eldres uke. 

 Vi vil komme med oppfordring om at alle eldre kommer seg ut og/eller 

gjør ulike aktiviteter på ”Verdens aktivitetsdag” 10.mai. Her skulle vi i 

utgangspunktet annonsere i Leirgauken men den kommer ikke ut før 

15. mai så det vil bli for sent. Tar opp på neste møte om vi skal komme 

med denne oppfordringen via for eksempel Sandnesposten. 

 

Sak 15/12 Oppfølging av tidligere henvendelser.  

 Sekretær skriver ny purring på henvendelser til rådmannen. 

 Eldrerådet ser nærmere på henvendelsen til Lyse ang faktureringsgebyr 

på strømregning for de som ikke kan betale via nett. 

 Arne Buchholdt Espedal tar dette med manglende svar og oppfølging 

opp med ordføreren. 

 

Sak 16/12 Informasjon: 

 Møte 20.02 med Signe Elin Joachimsen og Anna Lima Braut vedrørende 

sekretærens oppgaver i eldrerådet.  

Konklusjonen etter dette møte ble at det blir ingen store endringer på 

sekretærens arbeidsoppgaver. Anne skal notere hvor mye tid som 

brukes på eldrerådet og evaluere etter et år. 

 

 Kurs ”Eldrerådet i arbeid” 23.02.12 

Her var det enighet om at det hadde vært et bra kurs der vi fikk påfyll 

til videre arbeid i eldrerådet.  

Det var positivt å treffe hverandre og bli bedre kjent siden vi alle er nye 

i  

rådet. 

 

 Aase-Brit informerte om at det den 8. november skal være en 

Seniorkonferanse i fylket. Det vil komme nærmere invitasjon og 

informasjon om dette. 

 

 Gudmund representerte eldrerådet på Riska boas sitt 15 års jubileum. 

Han overrakte blomsterbukett og hilsen fra eldrerådet og informerte om 

rådets virke og arbeid. Det var en veldig bra markering. 

 

Eventuelt: 

 

 Godtfred Tengesdal lager oversikt over planer, høring offentlig ettersyn, 

varsel om oppstart med mer. Han og Kjell Danielsen samarbeider om 

dette. Godtfred kan på vegne av eldrerådet fatte vedtak på planer. 

Standardformuleringen på dette vedtaket blir: 

”Eldrerådet krever at nye byggefelt blir utformet slik at eldre og 

funksjonshemmede LETT kan ta seg frem. Dette gjelder både 

ute områder og innendørs områder” 

 

 Karen Margrethe Mjelde har ansvaret for å skrive inn i Leirgauken og 

lurte i den forbindelse på hva vi ville ha inn i bladet. Hun samarbeider 

her med Torbjørn Vasstveit. Han hadde forslag om å ta opp tema som 

forsikringer, vederlagsbetalinger med mer, dette syntes alle var en god 

ide. Vi vil undersøke med redaksjonen i Leirgauken hvor stor 

spalteplass eldrerådet får, i neste nummer som kommer ut 15.mai vil 

årsmeldingen for 2011, samt det nye eldrerådet presenteres. 

 

 

 

 



 Torbjørn Vasstveit har sett på en analyse gjort av SINTEF. Rapporten 

heter ”Eldre omsorgen i Norge, helt utilstrekkelig eller best i 

Verden?”Her var det spørsmål om eldrerådet skal med utgangpunkt i 

denne rapporten komme med innspill til kommunen vedrørende deres 

ressursinnsats for eldreomsorgen.? Alle i eldrerådet får tilsendt en 

kortversjon av denne rapporten, så tar vi dette opp ved et senere 

tidspunkt. 

 

 Spørsmål fra Godtfred Tengesdal til Arne Buchholdt Espedal angående 

Fredericia modellen som blir brukt i Danmark. Har kommunen tenkt på 

denne? 

Sandnes kommune har hatt representanter som har vært i Danmark og 

sett på denne modellen. Et av distriktene skal være prøveprosjekt for 

dette. Denne modellen setter fokus på hjelp til selvhjelp i hjemmet. 

Kostnadsmessig vil en spare mye på at brukere kan bli rehabilitert i 

hjemmet. 

 

 Arne Buchholdt Espedal informerte om E-resept, dvs legen sender 

resepter elektronisk til Apotek. Dette startet 5. mars 2012. 

 

 I forbindelse med samhandlingsreformen ble flere ting nevnt: viktig å 

komme seg tidlig hjem fra sykehus, livsglede for eldre, trim tilbud for 

eldre for eksempel i den gamle gymsalen på Sandnes, matlagingskurs 

for ”voksne menn” med mer. Viktig med aktiv aldring. Dette vil rådet 

komme tilbake til. 

 

 Sekretær setter eldrerådet opp på kopi-liste i politisk sekretariat, slik at 

vi får tilsendt liste hver tredje mnd med oversikt over hvor mange 

pasienter som er utskrivningsklare, står på venteliste etc. 

 

 

 

 

Sandnes den, 08.03.12    Aase-Brit Borsheim 

Anne Tjessem Ognedal    leder 

sekretær 

 

 

. 

 


