
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Mandag 29. oktober 2012 kl. 09.00,  
møterom 1 A, Sandnes Rådhus. 

. 
 
Saksliste: 
 
Sak 35/12 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 3. september 2012 
 
Sak 36/12 Økonomiplanen. 

- Denne legges ut i ekspedisjonen på Rådhuset fra 23.oktober kl. 11.00 
og eldrerådets medlemmer kan hente den der. 

 
Sak 37/12 Evaluering av Eldres uke/seniordagen 2012. Se vedlagt regnskap og 

evaluering. 
 
Sak 38/12 Arne Bucholdt Espedal informerer 
 
Sak 39/12 Møteplan for 2013  
 
Sak 40/12 Sandnes kommunes innsatspokal 2012. Tenk igjennom forslag til 

kandidater innen idrett, barn/ungdom, allmenn kultur og musikk. 
 
Sak 41/12 Informasjon 
 

- Svar på brev fra redaksjonsutvalget i Leirgauken 
- Tannhelse for eldre, fra saksprotokoll eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune 
- Status tjenesteinndeling, omsorgstjenester, fra Rådmannen 

 
Sak 42/12 Opprettelse av øyeblikkelig hjelp, døgntilbud.  
 
Sak 43/12 Virksomhetsplan resultatenhet fysio- og ergoterapi 2013-2016 

 
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.: 

7/2012 

Møtedato: 

29.oktober 2012 

Saksnr.: 

35- 43 - 2012 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, Arne Buchholdt Espedal, Suzanne 

Bollie, Kjell Danielsen (vara for Tengesdal) 

Ikke innkalt: Per Arne Erga og Brynhild 

Thingbø 

 

Forfall: Godtfred Tengesdal.  

 

 

 

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

 

 

Sak 35/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 3. september 2012 

  Ble godkjent uten kommentarer 

 

Sak 36/12 Økonomiplanen 

 Vi hadde besøk av Signe Elin Joachimsen som gikk igjennom punkter 

som har med eldre og levekår å gjøre.  

 Vi bestemte hva vi ville komme med av uttalelser, både positive og 

negative.  

 Skrivet blir utformet av sekretær i samarbeid med leder og sendes alle 

medlemmene i rådet. Dette blir også sendt til Rådmannen, ordfører, 

kommunal direktør, de politiske partiene, Stavanger Aftenblad og 

Sandnesposten. 

 

Sak 37/12 Evaluering av Eldres uke/seniordagen 2012 

 Alle medlemmene hadde fått tilsendt evaluering og regnskap på 

forhånd.  

 Det var et vellykket arrangement i eldres uke.  

 Vi vil annonsere bedre neste år, bla forslag om å bruke kommunens 

hjemmeside.  

 Politikere som skal delta på seniordagen bør ha tid til dette og det bør 

ikke legges opp til andre møter denne dagen. Dette vil vi komme 

tilbake til neste år. 

 

Sak 38/12 Informasjon fra Arne Bucholdt Espedal: 

  Husleie 

 Dersom den kommunale husleien skal økes, er det foreslått at det skal 

innføres kommunal husleiestøtte for å kompensere den økende leien. 

Dette kommer i tillegg til den statlige bostøtten. 

 

Fastleger: 

 Fylkesmannen har anbefalt at Sandnes kommune får 5 nye fastleger. Vi 

betaler pr. innbygger ikke pr. lege 

 

Status tjenesteinndeling: 

 Det ble gjennomgått status for 2. tertial og denne ble delt ut til alle 

medlemmene. 

 

Sak 39/12 Møteplan for 2013 

 Vi legger opp møteplanen for 2013 i forhold til når Helse og sosialutvalget 

skal ha sine møter. Dette vil leder, nestleder og sekretær gjøre på neste 

formøte. To av møtene neste år skal foregå på sentrene i kommunen. 

 



Sak 40/12 Sandnes kommunes innsatspokal for 2012 

Her ble det enstemmig vedtatt å sende forslag på Sigurd Holm Sirevåg. 

Han kan være kandidat både for idrett og allmenn kultur. Gudmund 

utformer et skriv med begrunnelse for dette forslaget. 

 

 

Sak 41/12 Informasjon 

 Svar på brev fra redaksjonsutvalget i Leirgauken 

- Dette brevet ble delt ut og vi bestemte å sende et positivt svar 

tilbake til redaksjonen. 

 

 Tannhelse for eldre, fra saksprotokoll eldrerådet i Rogaland 

Fylkeskommune.  

- Dette skrivet ble delt ut som informasjon. 

 

 Status tjenesteinndeling, omsorgstjenester, fra Rådmannen. 

- Dette ble delt ut og gjennomgått. Ref. informasjon fra Arne. 

 

 LOP 

- Per Arne Erga hadde vært på møte i LOP og informerte litt fra dette. 

Bla var det her tatt opp at i noen kommuner er eldreråd og rådet for 

personer med nedsatt funksjon slått i sammen. Er dette lovlig? I 

Sandnes kommune er det to forskjellige råd. 

- LOP stiller seg til rådighet dersom det er noe de kan bidra med for 

oss. 

 

 

Sak 42/12 OPPRETTELSE AV ØYEBLIKKELIG HJELP, DØGNTILBUD 

 

 

Saken ble behandlet i møte 29.10.12 med uttalelsesfrist 31.10.12 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Bystyret å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

1. Under forutsetning av Klepp, Time og Gjesdal kommuner slutter seg til 

opprettelsen av øyeblikkelig hjelp, døgntilbud, med 12 plasser deltar Sandnes 

kommune med 6 plasser. 

Tilbudet lokaliseres i Klepp kommune inntil tilbudet overflyttes til ny legevakt i 

Sandnes 

 

Eldrerådet mener det er positivt med interkommunalt samarbeid for å løse utfordringer 

innen helse og omsorgtjenester. 

 

 

Sak 43/12 VIRKSOMHETSPLAN RESULTATENHET FYSIO- ERGOTERAPI 2013-

2016 

 

Saken ble behandlet i møte 29.10.12 med uttalelsesfrist 31.10.12 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Utvalg for helse og 

sosialutvalget å fatte. 

 

 

 

 

 



VEDTAK: 

 

Virksomhetsplan for Resultatenhet fysio- og ergoterapi 2013-2016, med 

målsetninger, prioriteringer og handlingsplan som er formidlet i denne tas til 

orientering. Tiltak med økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i kommende 

økonomiplaner. 

 

Eldrerådet vil her tilføye at vi mener dekningsgraden på fysioterapeuter er for lav og må 

økes i henhold til planen. 

 

Eventuelt: 

Seniorkonferansen 8. november 2012 

Her er følgende påmeldt: Aase-Brit, Karen Margrethe, Ragnar, Per Arne og Anne. 

 

Det kom også opp et spørsmål under eventuelt om vi i eldrerådet kan sette av tid å 

diskutere det vår foredragsholder Gunhild Hagestad holdt på Fredheim Arena. Temaet 

var ”Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene”. Det var et viktig og interessant 

tema og bør ikke gå i ”glemmeboken”. 

 

Aase-Brit, Gudmund og Arne hadde et positivt møte med kommunaldirektør Elin 

Selvikvåg den 26. september. Her ble det spurt etter en liste over adresser til alle 

pensjonistforeningene i Sandnes. Dette har vi ikke mottatt. Sekretær skriver et brev og 

etterlyser dette. 

 

 

Neste møte blir mandag 3.desember på Trones bolig og eldresenter kl. 10.00. 

(Mrk. Tid og sted.) Da avslutter vi møtet med middag kl. 12.00. 

 

 

 

 

Sandnes 05.11.12 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  




