
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 

Tid/sted: Torsdag 30.mai kl. 10.00 på Riska bo og aktivitetssenter  

 

. 

Saksliste: 

 

Sak 19/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 8. april 2013 

 

Sak 20/13 Hverdagsrehabilitering v/ Anita Svarstad Greenland - Prosjektleder 

 

Sak 21/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Rapport om tilbakeføring av pasienter fra SUS til kommunen 

- ”Kaupang rapporten” – se vedlegg 

- Framdrift nytt boas 

- Framdrift SHS 

 

Sak 22/13 Høring – Endring i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – se vedlegg 

 

- Eldrerådet har tidligere uttalt i sak 20130090/13 

følgende: 

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 23/13 Sandnes som sunn by – repport 2012 – program 2013 – se vedlegg 

- Ragnar Teigen informerer 

 

Sak 24/13 Informasjon 

- Senioruka 2013 

- Reguleringssaker 

- Storbykonferansen 2013 

- Verdens aktivitetsdag 10.mai-Arrangement 13.mai v/ Gudmund 

Buøen 

- Årsmelding Høle Mini Eldresenter, sekretær har sendt positiv 

tilbakemelding 

- Henvendelse om eldretrening via TV-skjerm v/Aase-Brit 

Borsheim 

- Møte med ordfører og rådmann og SBBL i forbindelse med 

utbygging av Sandnes. 

- Evt. annen informasjon 

 

Eventuelt 

 

Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 

anne.tjessem@sandnes.kommune.no  

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

Leder        sekretær   

               

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 
Eldrerådet 

Møtenr.: 
4/2013 

Møtedato: 
30. mai 2013 

Saksnr.: 
19- 24 - 2013 

Til stede: Aase-Brit Borsheim 
(møteleder) Gudmund Buøen, Ragnar 
Teigen, Karen Margrethe Mjelde, Arne 

Buchholdt Espedal 
 

Ikke innkalt: Per Arne Erga, Torbjørn 
Vasstveit 
 

Meldt forfall: Suzanne Bollie, Godtfred 
Tengesdal 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.30. Riska boas og Riska eldresenter 
 
 

Sak 19/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 8. april 2013 
 

Sak 20/13 Hverdagsrehabilitering v/ Anita Svarstad Greenland 
V har i dag ca. 220 000 over 80 år i Sandnes kommune, innen 2030 vil det være 
320 000. Det må gjøres endringer i omsorgstjenestene for å klare å dekke 

behovet.  Det må bli et Paradigmeskifte, dvs tenke annerledes for eksempel 
”lengst mulig i eget hjem” til ”lengst mulig i eget liv”. Derfor er 

Hverdagsrehabilitering en god og viktig tjeneste som en håper blir utvidet til å 
gjelde hele kommunen. Pr. dags dato er det kun innbyggere i omsorg Sentrum 
og omsorg Nord som får dette tilbudet. 

 
Sak 21/13 Arne Buchholdt Espedal informerte: 

 Rapport om tilbakeføring av pasienter fra SUS til kommunen 
- SUS har vært for ivrig å skrive ut 
- Kommunen har vært for ivrig å legge inn 

- Noen ganger er det mest hensiktmessig at bruker/pasient blir værende 
dersom det er for stor belastning for vedkommende å bli flyttet, for 

eksempel dersom vedkommende er terminal. 
 

 ”Kaupang rapporten”  

- Gjennomgang av Agenda Kaupang sin konklusjon. 
- Det har ikke kommet fram noe nytt eller noen store overraskelser. 

- Det hadde vært ønskelig med svar på hvorfor det blir brukt for mye 
penger i drift. 

- Eldrerådet vil påpeke iverfor kommunaldirektøren at vi ikke har fått 

tilsendt denne saken. Vi savner konkrete forslag til tiltak i rapporten. 
Vi forventer å få tilsendt utredningsarbeidet før det går til vedtak. 

 
 Framdrift nytt boas- 

- Det jobbes med forslag om å bygge ut Riska boas, her kan det komme 

ca 30 plasser. 
- Det er ikke kommet noe konkret ut av anbudskonkurransen vedr nytt 

boas. 
 

 Framdrift SHS 
- Ombyggingen er i rute 

 

 



Sak 22/13 Høring – Endring i pasient- og brukerrettighetsloven – rett til 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 

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 

 
Med unntak av følgende: 

 

 Eldrerådet reagerer på at det er satt en grense på 67 år i forbindelse  med 
BPA. rensen bør knyttes til behov og evner, og ikke til alder. Eldrerådet er 

sterkt uenig i den økonomiske begrunnelsen for dette vedtaket. 
 
Sak 23/13 Sandnes som Sunn by – rapport 2012 – program 2013 

o Eldrerådet konkluderer med at det blir gjort mye godt arbeid i Sandnes som 
Sunn by. 

o Ragnar Teigen tar med seg uttalelse om at Sandnes som sykkelby bør bli 
bedre. 

o Han tar også med synspunkter ang den økonomiske delen i forbindelse 

tilkobling til kommunalt kloakknett. Det bør gis tilbud om avdragsbetaling. 
 

Sak 24/13 Informasjon 
 Reguleringssaker:  

o Her overtar Kjell Danielsen ansvaret i en periode som vara for Godtfred 

Tengesdal. 
 

 Storbykonferansen 2013.  
o Vi reiser 8 personer fra eldrerådet og ser fram til konferansen. 

 

 Verdens aktivitetsdag 10. mai.  Arrangement 13.mai 
o Vi sender hilsen til SI-veteranene og takker for samarbeidet og ønsker 

gjentakelse av dette neste år. 
 

 Årsmelding Høle Mini Eldresenter - sekretær har sendt positiv tilbakemelding. 
 

 Henvendelse om eldretrening via TV-skjerm v/Aase-Brit Borsheim 

o Har gitt navn på vedkommende til Anita Svarstad Greenland som kan 
ta dette videre da dette er aktuelt i forbindelse med 

Hverdagsrehabilitering. 
 

 Møte med ordfører og rådmann og SBBL i forbindelse med utbygging av 

Sandnes. 
o Leder og nestleder tar kontakt for avtale om et møte på forsommeren. 

 
 
 

 
 

 
 



 

Eventuelt: 
Eldrerådet sender et skriv til eldrerådet i fylket og ber om at de ser på eventuelle 

konsekvenser ved innsparingen i forbindelse med nybygg på SUS.  
 

Vi ble tatt godt i mot av avdelingsleder Helga Hansen Berge på Riska boas. Vi 
fikk omvisning samt servert en herlig middag. Vi avsluttet det hele med besøk på 
dagavdelingen. Der informerte Aase-Brit om eldrerådet og hva vi jobber med. 

 
 

 
Neste møte i eldrerådet blir mandag 9. september kl. 09.00 i Møterom A på 
Rådhuset 

 
 

God sommer! 
 
 

 
Sandnes 12.06.13 

 
Aase-Brit Borsheim    Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  


