
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 28.januar 2013 kl. 09.00 i møterom 1 A, Sandnes Rådhus. 

 

. 

 

Saksliste: 

 

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 3. desember 2012 

 

Sak 2/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

 

Sak 3/13 Sak til utvalg for helse- og sosialtjenester: 

 Vilkår for tildeling av tjenester- og omsorgstjenester 

  

Sak ligger vedlagt, samt tilhørende vedlegg  

 

Sak 4/13 Regnskap for 2012 – Legges frem på møte 

 

Sak 5/13 Budsjett for 2013 – Forslag til budsjett legges frem på møte 

 

Sak 6/13 Eldresuke 2013 

 

Sak 7/13 Handlingsplan – evaluering  

 

Sak 8/13 Informasjon 

- Reguleringssaker 

- Diskusjonstema i forbindelse med foredraget til Gunhild Hagestad på 

Fredheim Arena 

- Evt. annen informasjon 

Eventuelt 

 

 

NB! Ta med skattekort eller send det til Sandnes kommune, avd Lønn, Hoveveien 9, 

4306 Sandnes 

 

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.: 

1/2013 
Møtedato: 

28. januar 2013 
Saksnr.: 

1 – 8 - 2013 

Til stede: Aase-Brit Borsheim, Gudmund 

Buøen, Karen Margrethe Mjelde, Ragnar 

Teigen, og Suzanne Bollie, Arne Buchholdt 

Espedal, Kjell Danielsen (vara for Tengesdal) 

 

Ikke innkalt: Per Arne Erga og Torbjørn 

Vasstveit 

Forfall: Godtfred Tengesdal 

 

______ 

 

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

 

 

 

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 3. desember 2012 

 Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 2/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Informerte om status Nytt boas 

- Sandnes helsesenter: Er etter planen. Oppstart februar 2013. 

- Bruk av dobbeltrom: Brukes til korttidsplasser og skal ikke brukes på 

langtidsplass. I overgangsperiode brukes det i påvente av ledig enkeltrom. 

- Budsjett overskridelse: Har utfordringer i forhold til ”dyre pasienter”, 

hendelser som oppstår påvirker budsjettet.  

- Det er innleid et firma som starter opp i disse dager for å finne ut hvor 

Levekår bruker ”for mye” penger. 

 

 

Sak 3/13 Vilkår for tildeling av tjenester- og omsorgstjenester 

 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Utvalg for helse 

og sosialutvalget å fatte. 

VEDTAK: 

 

Utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenner de framlagte vilkår for tildeling 

av tjenester. 

 

Eldrerådet vil tilføye i forbindelse med servicemål i Hjemmesykepleie, at det  

må gjøres en totalvurdering av den enkelte brukers behov.  

 

Eldrerådet reagerer på at det er satt en grense på 67 år i forbindelse  med BPA, 

grensen bør knyttes til behov og evner, og ikke til alder. 

 

 

Sak 4/13 Regnskap for 2012 
  Litt skrivefeil, men ellers godkjent. 

 

 

Sak 5/13 Budsjett for 2013 

Vi gikk igjennom postene og budsjettet ble godkjent med noen små 

kommentarer. 



 

 

Sak 6/13 Eldresuke 2013 

- Det foreslås samme komité som i 2012. 

- Vi vil også i år ha arrangement på Fredheim Arena.  

- Vi vil ta kontakt med Lions club om samarbeid i eldresuke 

- Det er ønskelig å ha en markering 1. Oktober som er Eldres dag. 

- Vi tar med oss ideer og kommentarer som kom fram på møte til komiteen 

- Vi vil annonsere bedre i forkant for arrangementene 

 

Sak 7/13 Handlingsplan – evaluering 

  Vi er fornøyd med Handlingsplanen og den er stort sett gjennomført 

   Vi vil her tilføye tre punket: 

 Skaffe oversikt over pensjonistforeningene i Sandnes. Ha kontakt med 

disse for evt. samarbeid. 

 Utnevne Årets pensjonist/ Seniorvenn hvert år. Hedre denne personen på 

arrangement i Eldresuke. 

 Delta i den internasjonale aktivitetsdagen for eldre 10.mai. 

 

Sak 8/13 Informasjon 

- Reguleringssaker: Hittil i år har eldrerådet sendt uttalelse på 6 saker. 

- Diskusjonstema: Per Arne forbereder en innleding til neste møte. Da vil vi 

ta opp tråden og snakke videre om Gunhild Hagestads fordrag fra Fredheim 

Arena, ”Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene.” 

- Endring av møteplan: Siste møte før sommeren er forandret til tirsdag 4. 

juni. Vi vil da besøke Riska eldresenter og de har ikke åpent på mandager. 

- Leirgauken: Karen Margrethe har fått positiv tilbakemelding på innleggene 

i Leirgauken. Hun vil holde fram med å skrive om hva som skjer i 

kommunen og hva eldrerådet jobber med. Leirgauken er en viktig 

informasjonskilde. 

- Frivillighetsmillionen: Arne informerte om frivillighetsmillionen og at 

eldrerådet kan komme med innspill til denne. 

- Samarbeid unge – eldre: Torbjørn tar igjen kontakt med Gand vgs. 

 

Eventuelt: 

 Eldrerådet har fått henvendelse fra Boots Apotek Samarit. De stiller gjerne 

opp på møter og informerer om resept og medisinutlevering. Vi takker for 

henvendelsen og vil komme tilbake til dette.  

 Kommunedelplan, planprogram kulturminner: Eldrerådet tar denne til 

orientering. 

 

 

Neste møte blir mandag 25. februar 2013. 

 

 

Sandnes 29.01.13 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


