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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   
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PROTOKOLL 
 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr.: 

4/2012 

Møtedato: 

23. april 2012 

Saksnr.: 

17- 21 - 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim,  

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Ragnar Teigen, Suzanne Bollie,  

Arne Buchholdt Espedal, Godtfred Tengesdal.  

Ikke innkalt: Brynhild Broch 

 

Forfall:  

 

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

 

Sak 17/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 5. mars 2012 

  Ble godkjent med en kommentar til sak: 

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

generasjoner». Skal eldrerådet engasjere seg i dette? 

 

 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. 

 

Konklusjon: Sekretær tar kontakt med Sandnesposten og ber de 

skrive om dette. Leder, Aase-Brit Borsheim, kan her bli intervjuet og 

komme med oppfordringen, samtidig kan hun presentere det nye 

eldrerådet. Sekretær sender inn bildet av eldrerådet dersom de vil lage 

denne reportasjen. 

 

 

Sak 18/12 Eldres uke/seniordagen 2012 

 Kulturhuset er reservert til Seniordagen mandag 1. oktober.  

o Vi ønsker her å ha en arena der folk kan komme med 

synspunkter og spørsmål til politikerne i kommunen. Her vil vi få 

en person til å komme med en innledning. Forslag til kandidater 

her ble nevnt:  

Ase Wiig Hansen fra ”Kånene” eller vår egen leder Aase-Brit 

Borsheim. 

o Vi vil ha presentasjon av de ulike eldresentrene og andre lag 

som måtte ønske å presentere seg. Vi vil også ha salg av lapper, 

vafler og kaffe. 

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

o Her har foredragsholder Gunhild Hagestad takket ja til å komme. 

o Rita Fotland har takket ja til å være kveldens underholder. 

o Gunnar Barstad har takket ja til å spille ”taffelmusikk” i starten 

mens folk kommer inn og på plass. 

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

arrangeres av Sandnes Lions Club. 

 Arbeidsgruppen for Eldres uke 2012 skal ha neste møte på 

Tronessenteret mandag 14. mai. 

 

 

Sak 19/12 Handlingsplan for arbeidet i eldrerådet. Gudmund Buøen innledet. 

  Denne planen legges for en 4 års periode, men vi vil evaluere etter et år. 

 

Her er punkter som vi foreløpig ønsker å ha med i en handlingsplan: 

 

 Eldresuke 

 Ha 2 møter i året på et av sentrene i kommunen, slik at vi kan 

synliggjøre oss og treffe brukerne. 



 Ønskelig med møter med administrasjonen i kommunen for å få en god 

dialog mellom adm, politikere og eldrerådet. Vi ønsker å komme tidlig 

med i saker for å kunne best mulig påvirke disse. Her ønsker vi ett 

møte på våren og ett møte på høsten. 

 Økonomiplanen 

 Budsjett for eldrerådet. 

 Delta i aktuelle komiteer.  

 Samhandlingsreformen: Ha spesiell oppmerksomhet rettet mot denne 

for å følge med om det blir fulgt opp. Vi mener forebyggende tiltak er 

viktig i denne forbindelse. 

 Holde oss kontinuerlig oppdatert på saker innenfor helse og sosial, få 

informasjon om dette på hvert møte i eldrerådet. 

 

 

Sak 20/12 Storbykonferanse 

 Eldrerådet ble enige om å sende en henvendelse til årets 

Storbykonferanse i Oslo. Vi ønsker at Sandnes blir en del av denne 

konferansen da vi er den 8 største byen i landet. 

 

 

Sak 21/12 Informasjon: 

 

 Godfred Tengesdal informerte og gikk gjennom diverse meldinger og 

reguleringssaker som var kommet inn. 

 

 Ragnar Teigen informerte om ”Trygghetspakken”. Det er opprettet en 

komité som jobber med dette. Ragnar er eldrerådets representant. De 

jobber med ny velferdsteknologi som skal gjøre det tryggere for 

beboere i eget hjem, noen eksempler er: fallsensor, en felles sentral for 

trygghetsalarmer, nytt opplegg for opplåsing av dører hos brukerne 

med mer.  

 

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

Gand vgs som ønsker at det opprettes et lokallag som skolen kan 

henvende seg til og få oppdrag til elevene sine. Eldrerådet stiller seg 

positive til dette, men vil ikke ha ansvaret for å danne et slikt lag. Vi vil 

gjerne delta med en eller to representanter. 

 

Arne Bucholdt Espedal informerte: 

  ”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 kommune skal leie 8 – 10 plasser på et hotell i Sandnes. 

Personal som blir ansatt her følger med til Sandnes Helsesenter når det 

står ferdig. 

 

Eventuelt: 

 

 Det kom spørsmål om eldrerådet kan søke ”Den kulturelle spaserstokk” om midler 

ved arrangement. Det kan vi ikke da ”Den kulturelle spaserstokk” er arrangement 

som kommunen har bevilget midler til og som blir satt opp av en egen komité. Vår 

representant i denne komiteen er Suzanne Bollie. Hun informerte om at de snart 

skulle ha et møte i forbindelse med neste års arrangement. 

Vi besluttet å undersøke i kultur og byutvikling om vi kan søke om midler til vårt 

arrangement i eldres uke. 



 

 Eldrerådet vil igjen ta opp dette med gebyr på papirfaktura. Dette er noe som 

rammer spesielt de eldre som ikke har tilgang eller som ikke ønsker å bruke data for 

å betale regninger. 

 

 

 

 

 

Sandnes den, 02.05.12    Aase-Brit Borsheim 

Anne Tjessem Ognedal    leder 

sekretær 

 


