
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Mandag 23. januar 2012 kl. 13.00, møterom 2 A, Sandnes Rådhus. 
. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 4/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 9. januar 2012 
 
Sak 5/12 Informasjon fra Frode Otto om to av sakene som skal behandles på møtet. 

 Tiltak for å ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter 
 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter 

 
Sak 6/12 Tiltak for å ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter. 
 
Sak 7/12 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter 
 
Sak 8/12 Fordeling av arbeidsoppgaver i eldrerådet 
 
Sak 9/12 Eldres uke 
 
Sak 10/12 Informasjon 
 
 
Vedlegg:  - Tiltak for å ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter. 
  - Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter 
 
 
 
Eventuelt: - Møteinnkallelse  

- Møtetidspunkt 
   
 
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.: 

2/2012 

Møtedato: 

23.januar 2012 

Saksnr.: 

4-10/2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Suzanne Bollie, Arne Buchholdt 

Espedal, Kjell Danielsen, innkalt vara for 

Godtfred Tengesdal.  

Ikke innkalt: Brynhild Thingbø og Torbjørn 

Vasstveit.  

 

Forfall: Godtfred Tengesdal 

 

Møtet startet kl. 13.00 sluttet kl. 15.30. Møterom 2 A. Sandens Rådhus 

 

 

Sak 4/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 9. januar 201 

Ble godkjent uten merknader 

 

Sak 5/12 Informasjon fra Frode Otto om to av sakene som skal behandles på 

møtet. 

 Tiltak for å ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter 

 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter 

 

Det ble her stilt en del spørsmål som ble godt besvart av Frode Otto. Han forklarte 

innholdet i sakene. Medlemmene mente forklaringen gjorde det lettere å ta stilling til de 

foreslåtte sakene. 

 

Sak 6/12 Tiltak for å ta imot utskrivningsklare somatiske pasienter. 

Eldrerådet støtter vedtaket som rådmannen tilrår at Bystyret fatter, men vil tilføye to 

punkter. 

 

 Eldrerådet mener dette må være en hastesak! 

 

 Eldrerådet mener det må tilføres økonomiske midler for å få en 

hensiktsmessig og god løsning, slik at beboer/bruker får en best mulig 

tilværelse. 

 

Sak 7/12 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter 

Eldrerådet støtter vedtaket som rådmannen tilrår at Utvalg for helse – og sosialtjenester 

fatter, og tar dette til orientering. 

 

 

Sak 8/12 Fordeling av arbeidsoppgaver i eldrerådet 

Sekretær hadde undersøkt litt rundt de ulike oppgavene som skulle fordeles blant rådets 

medlemmer og informerte om dette. Oppgavene ble fordelt slik: 

 

 Reguleringsplaner/ kommunale planer: Godtfred Tengesdal. Får alle papirer ang 

dette og lager en oversikt som de andre medlemmene i eldrerådet får. 

 Den kulturelle spaserstokken: Suzanne Bollie representerer eldrerådet.   

 Sunn By Sandnes: Ragnar Teigen representerer eldrerådet.  

 Leirgauken: Karen M. Mjelde. Skriver i Leirgauken for eldrerådet tre-fire ganger pr. 

år. 

 



Sak 9/12 Eldres uke 2012 

  Det vil bli dannet en komité bestående av aktivitører/ledere fra de ulike 

eldresentrene og leder, nestleder og sekretær i eldrerådet. 

 1. oktober Eldres dag: Denne dagen ønsker eldrerådet å markere, for eksempel 

med arrangement på de ulike eldresentrene eller på Kulturhuset. 

 3. oktober Fest for eldre på Fredheim Arena: Etter fjorårets evaluering kom 

eldrerådet fram til at en vil ta opp igjen arrangementet på Fredheim Arena. 

Sekretær bestiller lokalet til denne dato.  

 5. oktober Danseaften arrangert av Sandnes Lions Club på Lura bydelshus 

Sak 10/12 Informasjon 

 Gudmund Buøen informerte om ”Det europeiske året for aktiv aldring” der mottoet 

blir ”alle har en rolle og alle skal med” 

 Det er kommet invitasjon om kurs ”Eldrerådet i arbeid” 23.februar på Stavanger 

Thon hotell Maritim. Her kan medlemmer, vara medlemmer og sekretær blir med. 

Påmeldingsfrist 01.02.12. Gi beskjed til sekretær om du vil bli med på dette. Det 

blir fellespåmelding. 

De som har sagt de vil være med er: Gudmund, Karen Margrethe, Ragnar, Kjell 

(evt. Godtfred) og Anne. 

 Det er kommet invitasjon til leder i forbindelse med Riska boas sitt 15 års jubileum. 

Leder er forhindret for å delta så nestleder blir spurt om å representere Sandnes 

eldreråd på dette arrangementet. 

 

Eventuelt: 

 

 Møteinnkallelse: Vil fra nå av bli sendt pr mail, det samme gjelder protokoll og 

vedlegg som ikke består av for mange sider. Dersom det er tykke vedlegg så 

sendes disse til de innkalte medlemmene i post. Sekretær kopierer ett par 

eksemplar som kan deles ut på møtet dersom nødvendig. Dersom det er noen som 

ikke har mail så skal de få alt pr post. 

 

 Møtetidspunkt: Det ble bestemt at alle møter skal fra nå av bli avholdt fra kl. 

09.00 – 11.00. Til orientering kan nevnes at alle møter blir på Rådhuset møterom 1 

A. 

 

 Oversikt over pensjonistforeninger i Sandnes: Det ble spurt etter en oversikt 

over dette og sekretær vil undersøke dette i politisk sekretariat. Det er ønskelig at 

alle pensjonistforeninger i Sandnes kan bli presentert i Leirgauken. 

 

 Protokoll: Denne har tidligere blitt sendt sammen med neste møteinnkallelse, men 

vil fra nå av blir sendt rett etter avholdt hovedmøte. 

 

 

Sandnes den, 26.01.12 

Anne Tjessem Ognedal 

sekretær 


