
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 21.oktober kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 
 

. 

Saksliste: 

 

Sak 31/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 9.september 2013 

 

Sak 32/13 Kols-kofferten. Johannes Bergsåker Aspøy kommer og orienterer 

 

Sak 33/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 

- Framdrift SHS 

- Øyeblikkelig hjelp 

- Status - Konkurranse om kjøp av sykehjemsplasser 

 

Sak 34/13 BRUKERUNDERSØKELSE – RISKATUN 

  Se vedlegg 

 

Sak 35/13 SAMHANDLINSREFORMEN - HVERDAGSREHABILITERING 

  Se vedlegg 

 

Sak 36/13 BESØKSTEAM - PROSJEKTRAPPORT 

  Se vedlegg 

 

Sak 37/13 Evaluering Senioruka 2013 

 

Sak 38/13 Informasjon 

- Reguleringssaker 

- Sunn by – Ragnar Teigen informerer 

- 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.: 

6/2013 
Møtedato: 

21. oktober 2013 
Saksnr.: 

31 - 38 - 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, Brynhild 

Thingbø 

 

Meldt forfall: Godtfred Tengesdal  

______ 

 

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

 

 

Sak 31/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 9. september 2013. 

 

Sak 32/13 Kols-kofferten. Orientering ved Avd.overlege Johannes Bergsåker Aspøy: 
 Det var en interessant orientering om prosjektet med kols-kofferten. 

Hovedmålet med kofferten er å gi pasienten en bedre hverdag med behandling 

hjemme, og redusere antall liggedøgn på sykehuset 

  

 

Sak 33/13 Arne Buchholdt Espedal informerte: 

 

 Framdrift nytt boas – Det er kommet inn nye anbud, men det er ikke noe 

avgjort enda 

 

 Framdrift SHS - kommer nok i gang med noe av driften før sommeren 2014 

 

 Øyeblikkelig hjelp – er satt i gang 1. oktober på Klepp. Vil bli flyttet til 

Sandnes når den nye brannstasjonen blir bygget. Her vil det også bli legevakt 

 

 Status – Konkurranse om kjøp av sykehjemsplasser - er ikke kommet noe 

konkret tilbud fra Klepp  

 

 

 

Sak 34/13 BRUKERUNDERSØKELSE – RISKATUN 
 

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

og sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 35/13 SAMHANDLINGSREFORMEN - HVERDAGSREHABILITERING 

 

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

og sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Hverdagsrehabilitering starter opp i alle soner i Sandnes kommune innen 01.03.2014. 

2 årsverk videreføres. 

 

Eldrerådet vil tilføye følgende:  

 

Eldrerådet synes det er positivt at hverdagsrehabilitering videreføres og skal gjelde hele 
kommunen. Eldrerådet vil også påpeke at det må gis nok ressurser slik at tilbudet blir 
forsvarlig med hensyn til god opplæring og nok tid til å ivareta brukerne. 

 

 

Sak 36/13 BESØKSTEAM – PROSJEKTRAPPORT 

 

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

og sosialtjenester å fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Besøksteam med besøk til alle 75-åringer etableres som en fast ordning. 

Tiltaket evalueres om ett år. 

 

 

Sak 37/13 Evaluering Senioruka 2013 

- Arboretet – positivt, men liten oppslutning. Håper på flere folk neste år 

med bedre annonsering på forhånd 

- Kafé i Byhagen 

o Bra opplegg og god oppslutning.  

o Veldig positivt med ungdommen fra AKS som drev kafeen.  

o Alle de politiske partiene var representert. 

o Må ha mikrofon ved arrangementene for at alle skal høre hva som 

blir sagt. 

- Fredheim Arena 

o Vellykket arrangement 

o Til neste år har vi lik pris til alle, dvs ingen par-rabatt 

- Dansen i regi av Lions Club ble igjen avlyst pga for lite påmeldt. Vi 

besluttet at det ikke blir mer dans i forbindelse med vårt arrangement 
 

 

Sak 38/13 Informasjon 

 

 Reguleringssaker: Sakene følges kontinuerlig opp 

 

 Sandnes Sunn By – Ragnar Teigen informerte fra møte vedrørende 

”Dybdeområder i kommuneplanen” der han har deltatt og lagt fram 

synspunkter fra eldrerådet  
 

 



 

 

 

 

 Gatebelegning i Langgata – Gudmund Buøen deltok på et møte ang dette. 

Bedre fremkommelighet, bedre belysning, få vekk brostein med mer.. 

Viktig å få med brukere på planleggingen. Kommunen og huseierne skal 

dele utgiftene til dette. Skal etter planen starte opp til neste år 

 

 Karen Margrethe Mjelde har vært på et møte angående kulturelle tilbud i 

Sandnes kommune. Vil bli sendt ut spørreskjema til alle organisasjoner for 

å få en oversikt om tilbudet er godt nok i Sandnes kommune. Hva har man 

og hva trenger man? Denne gruppen vil jobbe videre med dette etter 

spørreundersøkelsen er utført 

 

 Leder og nesteleder har hatt møte med kommunaldirektøren i Levekår. Hun 

er positiv og lyttende. Til neste år må dette møtet holdes før sommeren, før 

jobbingen med økonomiplanen tar til 

 

   Økonomiplanen   

- Signe Elin Joachimsen kommer på møte 5. november og orienterer og 

svarer på spørsmål vedrørende økonomiplanen 
 

 

 

 

 

Eventuelt: 

 

 

 

 

Neste møte i eldrerådet blir et ekstraordinært møte i forbindelse med Økonomiplanen, 

tirsdag 5.november kl. 09.00 i Møterom A på Rådhuset 

 

 

 

Sandnes 21.10.13 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


