
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 25.februar 2013 kl. 09.00 i møterom 1 A, Sandnes Rådhus. 

 

. 

 

Saksliste: 

 

Sak 9/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 28. januar 2013 

 

Sak 10/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Status tjenestetildeling (se vedlegg) 

 

Sak 11/13 Utforming av Langgaten 

 

Sak 12/13 Per A innledere til diskusjon om tema ” Aktiv aldring og solidaritet mellom  

generasjonene.” 

- Torbjørn – Gand vgs. 

- Anne – forslag til bruk av kafeen i Byhagen.  

 

Sak 13/13 Eldresuke 2013 

 

Sak 14/13 Informasjon 

- Reguleringssaker 

- Seniorkonferansen 2013 

- Storbykonferansen 2013 

- Info fra møte med byprestene 

- Verdens aktivitetsdag 10. mai 

- 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.: 

2/2013 
Møtedato: 

25. februar 2013 
Saksnr.: 

9 – 15 - 2013 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Ragnar Teigen, Suzanne Bollie, Arne 

Buchholdt Espedal, Godtfred Tengesdal og 

Per Arne Erga 

Ikke innkalt: Brynhild Thingbø 

Meldt forfall: Karen Margrethe Mjelde, 

 

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

 

 

Sak 9/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 28. januar 2013 

 Enstemmig godkjent med kommentar om å skrive meldt forfall og ikke bare 

forfall, for å presisere at vedkommende har meldt ifra. 

 

 

Sak 10/13 Arne Bucholdt Espedal informer 

 Status tjenestetildeling:  

- Det er en formidabel utvikling i positiv retning på betalingen for 

utskrivningsklare pasienter. Dette viser at SHS, Sandnes helsesenter avd 

Stavanger, har vært en bra investering for kommunen.  

 Øyeblikkelig hjelp tilbud:  

- Et kommunalt tilbud ved øyeblikkelig hjelp der det ikke er så alvorlig at en 

må inn på sykehus. Tilbudet vil starte opp i Klepp og flytte til Sandnes når 

vi får ny legevakt. 

 Bruker undersøkelse hjemmetjenesten:  

- Dårlig svarprosent, 34 % svar. Noe lærdom kan en ta av dette til tross for 

dårlig svarprosent.   

 Sunn i Sandnes:  

- Vi har kommet i gang med Frisklivssentralen.  

- Besøksteam: Består av en sykepleier og en fysioterapeut. Alle som er 75 år 

i år skal få besøk. Her skal det gis råd om ting en kan gjøre for å forebygge. 

Hvilke tilbud det er i kommunen, for eksempel eldre/seniorsentrene, trim, 

datakurs med mer. 

 Hverdagsrehabilitering: Er i gang, veldig posistivt. 

 Utskrivningsklare pasienter:  

- Stort press på SHS i januar. Må se på om den må utvides med mer 

personell på permanent basis.  

 Sandnes Helsesenter:  

- Byggingen er startet, skal være ferdig april/mai 2014. 

 Velferdsteknologi:  

- Det er opprette felles sykepleierprosedyrer slik at det blir likt i hele 

kommunen. Denne er elektronisk. 

-  Mobil omsorg. Vaktpersonellet har pleieplanen med seg elektronisk, og 

kan også enkelt gjøre notater underveis. Skal være klar i midten av mars. 

- Trygghetsalarmen skal utvides og også inneholde fallsensorer. Dette vil bli 

fra 2015.  

- Nøkkelbokssystemet skal endres til et elektronisk system, med for 

eksempel mobiltelefon eller med et kort.  

- GPS for mennesker: Lovutredning er på gang. 

 

 

 



 

Sak 11/13 Utforming av Langgata 

Det er problemer for mennesker som går med rullator i langgaten. Det bør 

lages en ekstra stripe for rullatorer og rullestoler. 

Eldrerådet sender en henvendelse til kommunen i forbindelse med utforming 

av fremtidens Langgata. Vi ber også om å få tilsendt saken når denne er 

utredet. 

 

 

 

Sak 12/13 Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene 

- Per A holdt et bra innlegg til dette tema. Vi jobber videre med dette på de 

neste møtene. Se vedlagte notat. 

- Anne kom i denne forbindelse med et forslag om å bruke kafeen i Byhagen 

til et sted der unge og eldre kan møtes. For eksempel kokk/servitør linje på 

vgs kan stelle i stand kafè og invitere eldre. Sang/dans/drama kan 

underholde. Elever fra helse og sosialfag kan også delta. Denne ideen vil vi 

følge opp videre. 

 

 

 

Sak 13/13 Eldres uke 2013 

- Vi er godt i gang med planleggingen 

- Første møte med komiteen er satt til 4. mars  

- Birgitta Andersson er bestilt til Fredheim Arena og det er også sendt tilbud 

om foredrag til kommunalt ansatte i Levekår. Dette stiller kommunen seg 

positiv til. 

 

 

 

Sak 14/13 Informasjon 

 Reguleringssaker:  

- Her har Godtfred full kontroll og vi sender inn uttalelser til det som vi 

mener har betydning for eldre og funksjonshemmede. 

 Seniorkonferansen 2013:  

- Her er det kommet forslag om å arrangere denne over to dager fra lunch til 

lunch, med overnatting. Dette slik at folk skal få bedre tid til å bli kjent 

med hverandre. 

- Vi mener dette blir for dyrt, og med et billigere alternativ/en dag, kan flere 

få delta.  

- Vi vil vi foreslå gruppearbeid som et alternativ for å bli kjent.  

- Vi vil også komme med forslag til teama for konferansen på grunnlag av 

Gunnhild Hagestads foredrag i Fredheim Arena og også foreslå henne som 

innleder til dette. 

 Storbykonferansen 2013.  

- Denne blir holdt i Kristiansand 3-5 juni.  

- Eldrerådet reiser stiller med 7 medlemmer og sekretær.  

- Er noen av medlemmene forhindret i og delta vil varamedlem få tilbud. 

- Anne må ha påmelding senest 11.mars, dette for bestilling av hotell. 

- Siste møte før sommeren blir 30. mai på Riska boas 

 Info fra møte med byprestene: 

- Aase-Brit informerte om hva de er på ”jakt” etter og trenger hjelp til.  

 Verdens aktivitetsdag 10. mai.  

- Utfordre SI-veteranene til å lage et arrangement i denne forbindelse. Tur i 

Melsheia, aktiviteter rundt SI-hytta, kafé med mer.  



- Gudmund har snakket med Sirevåg i SI-veteranene og han var veldig 

positiv til dette.  

- Vi foreslår mandag 13.mai i stedet for 10.mai da dette er dagen etter 

Kristihimmelfarts dag. 

 

 

Sak 15/13 Årsmelding 

 Enstemmig vedtatt.  

 Vi vil her tilføyet at punktene som eldrerådet hadde kommentert var tatt 

til følge.  

 Årsmelding ligger vedlagt 

 

 

 

Eventuelt:  

 Vaktapotek. Skal vi gjøre noe mer med dette?  

Vi sender et skriv til legevakten med kommentar at vi synes det er positivt at det er 

mulighet for syke å få medisiner hos legevakten slik at de klarer seg til neste dag/ 

mandag morgen. Her må legene være flinke til å tilby medisiner. Det er ikke alle som 

tørr å be om dette. 

 

 

 

 

Neste møte blir mandag 8. april. 

 

 

Sandnes 27.02.13 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  



Sandnes Eldreråd 

Årsmelding 2012 
 
 

 
 

 

Eldrerådet 2012 – 2016: 
Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Representant for: 

Aase-Brit Borsheim Per A. Erga LOP Sandnes og Jæren 

Gudmund Buøen Ellinor Aurenes SI-veteranene 

Ragnar Teigen Brynhild Thingbø Dale Pensjonistforening 

Godtfred Tengesdal Kjell Danielsen Fagforbundets 

pensjonistgruppe 

Karen M. Mjelde Torbjørn Vasstveit Senior Høyre 

Arne Bucholdt Espedal Thor Magne Seland Politiker 

Suzanne Bollie Aase Kristensen Bøe Politiker 

 

Leder: Aase-Brit Borsheim    Nestleder: Gudmund Buøen 

 

Sekretær: Anne Tjessem Ognedal.           

 

Møter 
Eldrerådet har hatt 8 møter og behandlet 49 saker.  

Eldrerådets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær. De har jevnlig kontakt med  

ca. 1 møte pr. måned, pluss telefonisk kontakt ved behov. 

 

Eldrerådet er representert i: 
 Leirgauken ved Karen Margrethe Mjelde 

 Sunn by ved Ragnar Teigen 

 Den kulturelle spaserstokk ved Suzanne Bollie 

 

Godtfred Tengesdal har ansvar for å gjennomgå og gi uttalelser i forbindelse med regulering og 

byggesaker. Det har vært 50 saker i 201 
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Eldrerådet har tatt opp og gitt uttalelse i følgende saker: 

 
 Tiltak for å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

 Byggeprogram for nytt bo- og aktivitetssenter. 

 Utskrivningsklare pasienter – opprettelse av midlertidig sykehjemsavdeling 

 Økonomiplanen 2013 - 2016 

 Sandnes kommunes innsatspokal 

 Opprettelse av øyeblikkelig hjelp, døgntilbud. 

 Virksomhetsplan resultatenhet fysio- ergoterap 2013 - 2016 

 Forslag til omsorgsplan 2012 – 2030 

 Høringsuttalelse – Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorgstjenesten 

og oppheving av avviklingsloven 

 

Eldrerådet har også jobbet med følgende saker: 

 
 Utarbeidet handlingsplan. 

 Utarbeidet budsjett 

 Sendt henvendelse til Storbykonferansen for eldre om å bli tatt med i denne. Sandnes fikk 

enstemmig tilslutning om å delta som landets 8. største by. 

 Sendt henvendelse til Leirgauken vedr. utgivelse tidspunkt 

 Sendt oppfordring til apotekene i Sandnes om opprettelse av vaktordning. 

 

Økonomiplan 2013 – 2016 
 

Eldrerådet fikk rådmannens forslag til økonomiplan til høring og behandlet saken i møte den 

29.10.12. Eldrerådet vedtok enstemmig følgende kommentarer: 

 

 Eldrerådet reagerer på at Rådmannen foreslår at måltallet på dekningsgraden for 

heldøgnsplasser for eldre over 80 skal være på 22 %. Dette mener vi er for lavt. Måltallet på 

landsbasis er satt til 25 %. Denne målsettingen må Sandnes kommune også legge seg på. 

 Eldrerådet finner det helt uakseptabelt at nytt BOAS er foreslått utsatt til tidligst siste kvartal 

av 2016. Vi forventer at tidsplanen med ferdigstillelse i 2015 opprettholdes. 

 Nedleggelse av Riskatun som følge av at Sandnes Helsesenter blir åpnet kan ikke aksepteres. 

Dette vil føre til at det blir færre rehabiliteringsplasser enn tidligere planlagt ved åpning av 

helsesenteret. Eldrerådet mener at overflytting av 20 plasser fra Riskatun uansett ikke må 

skje før et nytt BOAS står klart. 

 Det foreslås store innsparinger i Levekår med omstillinger og redusert tjenestetilbud, 15 mill. 

i 2013 og 35 mill. hvert av de tre neste årene. Eldrerådet finner det uansvarlig med så store 

innsparinger uten at det legges frem mer konkrete tiltak som viser hvilke konsekvenser dette 

vil få. Dette står ikke i forhold til hovedmålsettingen for neste økonomiplanperiode hvor det 

står: ”Tjenesteområdet skal levere tjenester av forsvarlig kvalitet. Tjenestene skal være 

virkningsfulle, trygge og rettferdig fordelt”.  
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 Eldrerådet mener at omgjøring av bofelleskap til serviceboliger på Austrått BOAS er ”å gå feil 

vei”. Det er mye større behov for bofelleskap enn for serviceboliger.  

 Eldrerådet forutsetter også at tidsplanen til Sandnes Helsesenter overholdes. 

Alle kommentarene som eldrerådet kom med, ble tatt til følge. 

Eldrerådet kommenterte også følgende: 

 Eldrerådet ser positivt på at eldre/seniorsentrene i år har fått en liten påplussing på 

budsjettet. 

 Eldrerådet finner det og positivt at det er gitt en styrking i økonomien til Hjemmetjenesten. 

 Eldrerådet mener det er fornuftig å avsette midler til konsulentbistand for å se ”med nye 

øyne” på hvordan pengene i Levekår blir forvaltet. Vi håper rapporten blir et verktøy som vil 

ha positiv innvikning på økonomien for området. 

Sandnes eldreråd vil til slutt trekke fram at det utføres mye bra arbeid innen området 

Levekår. Kommunen har mange gode medarbeidere som daglig gjør sitt ytterste for at 

eldre og syke skal få en så god hverdag som overhodet mulig. Eldrerådet vil rette en stor 

takk til alle!! 

 

Eldres uke 2012 
 

 1. oktober ble det arrangert Seniordag i Sandnes kulturhus 

 3. oktober ble det arrangert ”Vi over 60 fest” på Fredheim Arena. 

 

Begge arrangement var svært vellykket med god oppslutning. 

Danseaften med Sandnes Lions Club ble dessverre avlyst i år.  

 

Kurs/konferanser: 
 

- Kurs ”Eldrerådet i arbeid” 23.02.12. Sandnes eldreråd var her representert med 7 deltakere 

- Seniorkonferansen 08.02.12. Her var Sandnes eldreråd representert med 5 deltakere. 

 

 

 

 

Sandnes, 26.02.13 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

Leder        Sekretær  
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