
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 5.mai kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 

 
Saksliste: 
 
Sak 15/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 3. mars 2014 
 
Sak 16/14 Arne Buchholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Status Innovasjon i omsorg - nedbemanning 
- Med mer 

 
Sak 17/14 Innovasjon i omsorg – delprosjekt felles tildelingskontor og delprosjekt 

tjenestemodell 
Sak ligger vedlagt 

 
Sak 18/14 Leirgauken – utgivelser 
  Sak ligger vedlagt 
 
Sak 19/14 Frivillig arbeid i eldreomsorgen 

- Hvordan få en oversikt over pensjonistforeninger og frivillige lag og 
organisasjoner? 

 
Sak 20/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai  
- Storbykonferanse i Trondheim 3 – 5. juni, ledere møter 2.juni 
- Sak til Storbykonferansen 
- Felles møte med eldrerådet i Rogaland fylke, 27.mai kl. 10.00 
- Årsmeldingen 2013 
- Nyvalg etter Godfred Tengesdals bortgang – se vedlegg 
- 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.: 
3/2014 

Møtedato: 
5. mai 2014 

Saksnr.: 
15 - 20 - 2014 

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

Meldt forfall:  

______ 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 
 
 
Sak 15/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 3. mars 2014 
  
 
Sak 16/14 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift nytt boas  
- Navnet blir Rundeskogen BOAS 
- Ferdigstillelse er satt til desember 2016 – dette er nå entreprenørens 

ansvar 
 

• Framdrift SHS  
- Ferdigstillelse oktober 2014 
- Usikkert om alle flytter inn i oktober 2014, men bygget skal stå ferdig da 

 
• Riskatun er foreslått å brukes til sykehjemsplasser mens en venter på at Riska 

boas er ferdig utvidet. Planlagt ferdigstillelse på Riska boas er høsten 2015 
 

• Revisjonsrapporten 
- Kommunen har i liten grad vært delaktige i forebygging   
- Betydelig flere som blir utskrevet fra sykehuset og som har behov for 

hjelp av kommunen 
- Pasienter som kommer fra sykehuset og som trenger hjelp blir prioritert 

foran de som bor hjemme 
- Antall reinnleggelser er på samme nivå som før reformen 

 
• Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning 

- Viktig å fange opp avvikene og at det er åpenhet rundt disse 
- Viktig at medarbeiderne blir godt informert 

  



 
 
 
 
 
 
 
Sak 17/14 Innovasjon i omsorg – delprosjekt felles tildelingskontor og delprosjekt 

tjenestemodell 
  

Saken ble behandlet i møte 05.05.14 med uttalelsesfrist 07.05.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Eldrerådet går i mot Rådmannens forslag til vedtak. 
 
Følgende forslag ble vedtatt mot to stemmer (Buchholdt Espedal og Mjelde): 
 

1. Eldrerådet går inn for alternativ 2 i forslaget fra arbeidsgruppen felles 
tildelingskontor. Det innføres felles tildelingskontor for deler av 
tjenestene. 

2. Eldrerådet går inn for å opprettholde 5 omsorgsdistrikt. 

 
Eldrerådet mener det er viktig å ta hensyn til uttalelsene fra arbeidsgruppene. 
 
  
Sak 18/14 Leirgauken – utgivelser – sak til eldrerådet fra Mossiges Minde 

Seniorsenter 
- Vi sender saken over til redaksjonen for vurdering 
- Eldrerådet ser positivt på forslaget om å gi ut Leirgauken til alle fra 65 +, 

men da må kanskje bevilgningen fra kommunen økes? 
- Eldrerådet mener 2 utgivelser kan bli litt sjelden med tanke på informasjon 

som vi og andre vil formidle 
  
 
Sak 19/14 Frivillig arbeid i eldreomsorgen- Hvordan få en oversikt over 

pensjonistforeninger og frivillige lag og organisasjoner? 
 

- Eldrerådet vil sende et skriv til de politiske partiene med oppfordring om å få 
en oversikt over de lag og organisasjoner som måtte finnes. Dette spesielt 
med tanke på Innovajon i omsorg og at det vil bli behov for flere frivillige 
hender. Kan det her lages et prosjekt for å få denne oversikten? 

- Vi vil sende en kopi av dette brevet til Frivilligsentralen 
- Annonsere i Leirgauken om at frivillige lag og organisasjoner tar kontakt med 

eldrerådet da vi ønsker å lage en oversikt. 



 
 
 
 
 
 
 
Sak 20/14 Informasjon 

- Karen Margrethe informerte om møte i gruppa som skal kartlegge 
behovene for forskjellige kulturgrupper i Sandnes kommune, for eksempel 
korps, kor og andre lag og organisasjoner. Viktig å representere de eldre i 
denne sammenheng. 

- Kjell informerte om de ulike reguleringssakene. Dersom noen har spesielt 
interesse for noen av sakene, kan de ta kontakt med han 

o Reguleringssak 20/14 – se vedlagt uttalelse fra Sandnes eldreråd 
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai 

o  Arrangement i samarbeid med Gand vgs 
- Storbykonferanse i Trondheim 3 – 5. juni, ledere møter 2.juni 

o Anne har bestilt flybilletter og hotellrom til deltakerne 
- Sak til Storbykonferansen 

o Vi sender sak til Storbykonferansen ang Tannbehandling for eldre -- 
- se vedlegg 

- Felles møte med eldrerådet i Rogaland fylke, 27.mai kl. 10.00 
o Vi møtes til kaffe kl 10.00 og har møte i Bystyresalen og avslutter 

med lunch kl. 12.00 i kantinen. Vi sender forslag til saker som kan 
tas opp på møte 

- Årsmeldingen 2013 – godkjent uten anmerkninger 
- Nyvalg etter Godfred Tengesdals bortgang  

o Kjell Danielsen er nytt hovedmedlem 
- Årsmelding fra Høle Mini Eldresenter   

o Ble lest opp på møtet 
o Vil sende en tilbakemelding fra eldrerådet med takk for årsmelding 

 
 
 
Eventuelt: 
 
 
 
 
 
 
Neste møte i eldrerådet blir mandag 16. juni kl. 10.00 på Lura BOAS 
 
 
 
Sandnes 6.05.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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