
 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

MANDAG 9.SEPTEMBER KL. 09.00 PÅ RÅDHUSET MØTEROM 1A 
 

. 

Saksliste: 

 

Sak 25/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 30. mai 2013 

 

 

Sak 26/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 

- Framdrift SHS 

 

Sak 27/13 Høring – Krav til lokalpolitis behandling av kvalitetskrav i helse- og 

omsorgstjenesten. Se vedlegg 

 

Sak 28/13 Informasjon 

- Senioruka 2013 

- Reguleringssaker 

- Seniorkonferansen 14. november 2013 

- Møte med ordfører, Sandnes Tomteselskap og SBBL i forbindelse 

med utbygging av Sandnes. 

- Årets pensjonist – forslag til kandidat/er sendes Anne pr. mail så 

snart som mulig. 

- Sunn by – Ragnar Teigen informerer 

- Sandnes kommunes innsatspokal 2013  

- 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.: 

5/2013 
Møtedato: 

9. september 2013 
Saksnr.: 

25 - 30 - 2013 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 

Margrethe Mjelde, Arne Buchholdt Espedal, 

Suzanne Bollie 

 

Ikke innkalt: Per Arne Erga, Torbjørn 

Vasstveit, Brynhild Thingbø 

 

Meldt forfall: Godtfred Tengesdal, Kjell 

Danielsen,  

______ 

 

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

 

 

Sak 25/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 30. mai 2013. 

  

 

Sak 26/13 Arne Buchholdt Espedal informerte: 

 

 Informerte om vedtaket i Arbeidsretten ang pensjonspoeng fra første time, noe 

som ville slått veldig uheldig ut for pensjonister som fortsatt vil jobbe. Det er 

det forhandlet frem en foreløpig avtale slik at det ikke skal gå ut over disse. 

 

 Framdrift nytt boas – Det er blitt forhandlet med de som var prekvalifiserte ved 

forrige anbudsrunde. Resultatet av dette vil snart foreligge.  

 

 Framdrift SHS – Her er det forsinkelse pga forrige års kalde vinter. Hvor lang 

forsinkelse er usikkert. 

 

 Videreføring av økonomisk analyse/Kaupangerrapporten. Administrasjonen 

fikk en 10 punkts liste om hvordan løse problemene. Administrasjonen har 

kommet tilbake med kommentarer på disse punktene. Sak 33 Helse og sosial, 

Forslag til prosjektplan. Vedlegges protokoll. 

 

 Orienteringssak – Tjenesteinndeling – 1. tertial 2013 Omsorgstjenester 

- Det er blitt betydelig bedre etter SHS åpnet på Stavanger sykehus 

- Vil bli en kostnadsøkning i 2. tertial 

- Det er fremdeles alt for få sykehjemsplasser 

 

 

 

Sak 27/13 Høring – Krav til lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og 

omsorgstjenesten.  

 

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

og sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Bystyret gir sin tilslutning til den fremlagte  

Høringsuttalelsen 

 

 
 



 

 

 

 

Sak 28/13 Informasjon 

 

 Reguleringssaker: Sakene følges kontinuerlig opp. 

 

 Senioruka 2013: Her går alt etter planen. Medlemmene i eldrerådet 

oppfordres til å delta på aktivitetene.  

 

 Seniorkonferansen 2013 - Stavanger 14.11.13. Innbydelse og program 

ligger vedlagt. De som ønsker å delta må melde seg på til sekretær innen 

07.10.13. 
 

 Møte i forbindelse med utbygging av Sandnes. 

o Ordfører henviste videre til Sandnes tomteselskap der leder og 

nestleder møtte lederen Torgeir Ravndal og hadde en positiv dialog. 

o Leder og nestleder møtte SBBL leder Per Skåland. Her var det også 

en positiv dialog. 

o Det ble foreslått at leder og nestleder ber om et møte med 

Byplanssjefen for oppfølging.  

 

 Sandnes Sunn By – Ragnar Teigen informerte 

o Frisklivssentralen. Et positivt tiltak  

o Ungdommer hadde hatt Workshop. De hadde tatt opp bla trygghet og 

trivsel i Sandnes som en viktig sak for ungdommen. 

o Rensing av Sandnes Havn. Det har blitt bedre, men det jobbes 

kontinuerlig med forbedring. 

o Sandnes som sykkelby har forbedringspotensial. For eksempel ved 

veiarbeid stenges det sykkelstier - her må det merkes mye bedre. 

 

 Innsatspokalen 2013: Eldrerådet vil igjen foreslå Sigurd Sirevåg, SI-

pensjonistene. 

 

 Årets pensjonist. Eldrerådet ber om forslag til kandidater fra 

eldre/seniorsentrene. AU innstiller kandidat. 
   

 

 

Sak 29/13 STATUSRAPPORT FOR PROSJEKTET VELFERDSTEKNOLOGI OG 

TRYGGHETSLARM 
 

 

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

sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 
Utvalget ber rådmannen jobbe videre med å få på plass en ”trygghetspakke” etter de mest 

effektive og rimeligste løsningene. Den vurderte utgiftsøkningen tas med i økonomiplanarbeidet. 
 

 

 Eldrerådet vil tilføye at det også må tas hensyn til kvaliteten på løsningene. 

 Eldrerådet mener at det er Sandnes kommune selv som skal drifte denne sentralen. 

 

 



 

 

 

Sak 30/13 Konkurranse om kjøp av sykehjemsplasser 

 

 

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

og sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Utvalg for helse- og sosialtjenester gir sin tilslutning til den fremlagte  

Høringsuttalelsen 

 

 

 

Eventuelt: 

 Økonomiplanen   

o Her må vi komme inn på et tidligere tidspunkt. 

o Det ble foreslått et ekstraordinært møte der en kun tar opp 

økonomiplanen. Dette ble satt til 05.11.13 kl. 09.00. 

o Leder og nestleder ber om et møte med kommunaldirektør i 

september. 

 

 Kols-kofferten. Vi vil invitere Johannes Bergsåker Aspøy til neste møte 21. 

oktober. Gudmund Buøen tar kontakt med han. 

 

 

 

 

Neste møte i eldrerådet blir mandag 21. oktober kl. 09.00 i Møterom A på Rådhuset 

 

 

 

Sandnes 12.09.13 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


