
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Tirsdag 3.desember kl. 10.00 på  

Gandsfjord Seniorsenter 
 

. 
Saksliste: 
 
Sak 39/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 21. oktober 2013 
 
 
Sak 40/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Øyeblikkelig hjelp 
- Status - Konkurranse om kjøp av sykehjemsplasser 
- Økonomiplanen 2014 -2017 
- Med mer  

 
Sak 41/13 Disponering av årets overskudd 
   
Sak 42/13 Handlingsplan 2012 - 2015   
 Se vedlegg 
 
Sak 43/13 Evaluering Senioruka 2013 
 Se vedlegg 
 
Sak 44/13 Oppfølging av samarbeid med boligutbyggerne om integrert boligbygging

   
 
Sak 45/13 Informasjon 

- Seniorkonferansen 2013 
- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Evt. annen informasjon 

 
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.: 
7/2013 

Møtedato: 
3. desember 2013 

Saksnr.: 
39 - 45 - 2013 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 
Margrethe Mjelde, Arne Buchholdt Espedal, 
Suzanne Bollie, Kjell Danielsen (vara for 
Godtfred Tengesdal) 
 
Ikke innkalt: Per Arne Erga, Torbjørn 
Vasstveit og Brynhild Thingbø 
 

Meldt forfall: Godtfred Tengesdal  

 
 
Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 11.30 på Gandsfjord Seniorsenter. 
 
 
Sak 39/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 21. oktober 2013. 
  
 
Sak 40/13 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift nytt boas –  
o Nytt boas blir på Lura og skal ferdigstilles oktober 2016. 
o Det er vedtatt at det skal være offentlig eid men privat drevet. Dette 

vil settes ut på anbud. 
 

• Framdrift SHS –  
o Avd i Stavanger blir flyttet over til Sandnes før sommeren 2015, 

resten blir åpnet høsten 2015. 
o Leder Morten Auglend vil komme på neste møte for å informere mer 

om innholdet på Sandnes helsesenter. 
 

• Øyeblikkelig hjelp – 
o Dette fungerer veldig bra. 
o Det har vært 22 pasienter fra Sandnes kommune de første to mnd. 
o Tilbudet koster ikke Sandnes kommune noe da det blir gitt midler fra 

Helse Vest for å drive dette. 
o Det er opprettet sykehjemslegevakt – veldig positivt. 

 
• Status – Konkurranse om kjøp av sykehjemsplasser  

o Det blir ikke noe kjøp av sykehjemsplasser i Klepp. Det ble altfor 
dyrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Økonomiplanen 2014 – 2017 –  
o Det er forslått å satse på Hverdagsrehabilitering. 2 mill i 2014, 3 mill 

i 2015, 6 mill i 2016. 
o Tilskuddet til Leirgauken blir økt betraktelig, den får et budsjett på 

300 000,-. 
o Leirgauken blir tatt ut av budsjettet til Gandsfjord Seniorsenter, men 

senteret beholder midlene. 
o Skeianetunet får 100 000,- i økning på budsjettet. 
o Det blir 25% dekningsgrad på sykehjemsplasser innen høsten 2016. 

 
 

• Status tjenestetildeling – 2. tertial 2013 –  
o Eldrerådet tok denne til orientering. 

 
Sak 41/13 Disponering av årets overskudd –  

• Følgende bo- og aktivitetsentre får 5000,- hver som skal gå direkte til 
aktivitet/kos for brukerne: Byhagen, Lura, Austrått, Lunde, Rovik, Riska, 
Åse og Trones bolig og eldresenter. 

 
Sak 42/13 Handlingsplan 2012 – 2015 

• Det er lagt inn at det skal være et møte med Kommunaldirektør for Levekår før 
sommeren. 

• Det blir lagt til et nytt punkt i Handlingsplanen om oppfølging av samarbeid 
med boligutbyggerne om integrert boligutbygging. 

 
Sak 43/13 Evaluering Senioruka 2013 

• Det er sendt mail til Lions Club Sandnes med takk for samarbeidet i 
forbindelse med dansen i Eldresuke/Senioruka. Vi har vedtatt at denne 
aktiviteten går ut da det er for liten oppslutning. Vi ønsker allikevel å 
samarbeide med de på Aktivitetsdagen i Arboretet i uke 40, og håper de 
stiller seg positive til det.  

• Vi vil allerede nå starte med å finne foredragsholder og underholdere til neste 
års fest på Fredheim Arena. 

• Vi ønsker å holde på 1.oktober med kafé og politisk time og har planer om at 
dette skal gå på rundgang på de ulike eldre/seniorsentrene. 

 
Sak 44/13 Oppfølging av samarbeid med boligutbyggerne om integrert boligbygging 

• Kontakten må gå direkte til utbyggerne. 
• Det vil bli avtalt møter på nyåret. 

 
Sak 45/13 Informasjon 

• Ragnar Teigen informerte fra møte i Sunn By. Han var blitt hørt på alle punkter 
som han la fram i forbindelse med Sunn Aldring. 

• Gudmund Buøen informerte at det er ”på gang” etablering av lokalavdeling i 
Pensjonist forbundet. Dette kan være en god innfallsport til å nå de ulike 
pensjonistforeningene. 

• Aase-Brit informerte fra årets Seniorkonferanse. Referat og vedlegg til 
Seniorkonferansen blir sendt til samtlige medlemmer i eldrerådet. 

• Fylkets eldreråd har stilt spørsmål om å ha felles møter med de kommunale 
eldreråd. Dette stiller vi oss positive til. 
 



 
Eventuelt: 
Det vil bli sendt ut revidert møteplan for 2014 da den tidligere inneholdt feil. 
 
 
Møtet sluttet med at Aase-Brit leste et fint dikt og ønsket alle en god jul. Deretter fikk vi 
informasjon om Gandsfjord Seniorsenter og omvisning på bygget og avsluttet med en herlig 
middag og god drøs. 
 
Vil ønske dere alle en fredelig jul og takk for samarbeidet i 2013. 
 
Sandnes 05.12.13 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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