
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 3.mars kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 

 
Saksliste: 
 
Sak 8/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 28. januar 2014 
 
Sak 9/14 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Bemanningsnorm for nattevakt ved sykehjem – ref leserinnlegg fra pårørende 

ved Åse boas 
- Med mer 

 
Sak 10/14 Orienteringssak – Status tjeneste inndeling – 3.tertial 2013 

Sak ligger vedlagt 
 
Sak 11/14 Oppfølging av sak – Innovasjon i omsorg  
  Jfr kommunens driftsresultat for 2013 på 151 mill 
  
Sak 12/14 Regnskap for 2013 – Legges frem på møte 
 
Sak 13/14 Budsjett for 2014 – Forslag til budsjett legges frem på møte 
 
 
Sak 14/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Kulturprisen 2014  
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai – 

Torbjørn sjekker ut med Gand vgs 
- Storbykonferanse i Trondheim 3 – 5. juni, ledere møter 2.juni 
- Møte med Selvåg bolig – ref kommunens reguleringsplaner  
- 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.: 
2/2014 

Møtedato: 
3. mars 2014 

Saksnr.: 
8 - 14 - 2014 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 
Margrethe Mjelde, Arne Buchholdt Espedal, 
Kjell Danielsen, Aase Kristensen Bøe (vara 
for Suzanne Bollie)  
 
Ikke innkalt: Per Arne Erga, Torbjørn 
Vasstveit, Brynhild Thingbø 
 

Meldt forfall: Suzanne Bollie 

______ 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 
 
 
Sak 8/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 28. januar 2014. 
  
 
Sak 9/14 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift nytt boas – Klagen i forbindelse med anbudsrunden er fortsatt til 
behandling i KOFFA. Svar ventes i løpet av mars/april. 
 

• Framdrift SHS – Åpning august 2014. 
 

• Bemanningsnorm for nattevakt ved sykehjem – Det har i mange år vært samme 
bestemmeleser for nattevaktordningen på alle sykehjem i Sandnes. Det skal 
være en nattevakt pr avd. Ved kun en avd på et BOAS er det alltid to 
nattevakter. Ved terminal eller utagering settes det inn ekstra bemanning. 

 

 
• Kort orientering om resultatet for de ulike distriktene innen levekår. Dette og 

andre saker som skal opp i Utvalg for Helse og sosial finner dere på 
www.sandnes.kommune.no.  

 

Sak 10/14 Orienteringssak – Status tjeneste inndeling – 3.tertial 2013 
  Gjennomgått og tatt til orientering. 
  
 
 
Sak 11/14 Oppfølging av sak – Innovasjon i omsorg   
  Jfr kommunens driftsresultat for 2013 på 151 mill 

Saken ble grundig diskutert. Det ble vedtatt at eldrerådet sender en uttalelse til 
bystyret i Sandnes kommune (se vedlegg). 

 
 

 

 

 

http://www.sandnes.kommune.no/


 

 
 
Sak 12/14  Regnskap for 2013 – Godkjent.  Feil i sum driftsinntekter som er rettet opp til 

140 000,-. 
 
Sak 13/14 Budsjett for 2014 – Godkjent  
 
 
Sak 14/14 Informasjon 
 

• Kjell – Har til nå hatt 11 bygge/reguleringssaker. Når det gjelder 
boligutbygging, må vi være spesielt oppmerksomme og mer spesifisert i 
uttalelsene. 

• Karen Margrethe – informerte om møte vedr. Kulturbygg i Sandnes. Saken 
følges opp videre. 

• Kulturprisen 2014 – Sandnes eldreråd har foreslått Sigurd Holm Sirevåg til 
denne prisen. 

• Verdensaktivitetsdag 10. mai – Dagen markeres mandag 12.mai. Torbjørn har 
vært i kontakt med Gand vgs om arrangement i Sandveparken. Han vil følge 
dette opp videre. Det blir også tatt opp med senior/eldresentrene om et 
samarbeid med dem i tillegg til skolen.  

• Aase-Brit og Gudmund har hatt møte med Selvaag Bolig – Vi ønsker å være 
offensive i forbindelse med boligutbygging. Det blir nytt møte før ferien. 

• Storbykonferansen 3. – 6. juni blir i år avholdt i Trondheim. Pga kostnadene 
ble det bestemt at de 5 hovedmedlemmene som ikke er politisk valgt samt 
sekretær, kan delta. Gi beskjed til sekretær innen 14.mars om du kan/vil 
delta. Dersom et medlem ikke kan delta, vil den personlige vara få tilbudet. 

 
 
Eventuelt: 

• Det er kommet invitasjon til Trafikkseminar i Sandnes torsdag 6.mars 2014. 
Det ble bestemt at Ragnar representerer eldrerådet på dette. Dette seminaret 
ble avlyst grunnet for få påmeldte. 

 
 
 
 
 
 
Neste møte i eldrerådet blir mandag 5. mai kl. 09.00 i Møterom A på Rådhuset 
 
 
 
Sandnes 6.03.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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