
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted:  

Mandag 16.juni kl. 10.00 – 13.30 på Lura boas. Vi har først møte, 
så omvisning kl.12.00 og avslutter med varm lunch ca 12.45 

 
Saksliste: 
 
Sak 21/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 5. mai 2014 
 
Sak 22/14 Arne Buchholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Med mer 

 
Sak 23/14 Høring – Kommuneplan for Sandnes 2015 - 2030 
 
Sak 24/14 Høring – Kommunedelplan for Sandnes Sentrum  

(Sentrumsplan) 2015 - 2030 
 
Sak 25/14 Høring – Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030 
 
Sak 26/14 Sak fra Skeianetunet vedr trim for eldre på senteret (se vedlegg) 
 
Sak 27/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Senioruka 2014 
- Årets Senior 
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai  
- Storbykonferanse i Trondheim  
- Felles møte med Fylkeseldrerådet 
- Konsert i Sandnes kirke mandag 26.05.14 
- 40 års jubileum Mossiges Minde 
- Intervju i forbindelse med Samhandlingsreformen 
- Utgivelse av leirgauken (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 

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


 PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Eldrerådet 

Møtenr.: 
4/2014 

Møtedato: 
16. juni 2014 

Saksnr.: 
21 - 27 - 2014 

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

Meldt forfall: Gudmund Buøen, Karen 
Margrethe Mjelde, Suzanne Bollie 

______ 
 
Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.30 på Lura boas 
 
 
Sak 21/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 5. mai 2014 
  
 
Sak 22/14 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift Rundeskogen BOAS 
- Regner med byggestart like etter ferien 
 

• Framdrift SHS  
- Ferdigstillelse 31.oktober 2014 
- Ordfører har vært på befaring 

 
• Riska boas 

- Byggestart over ferien 
- Ferdigstilles desember 2015 

 
• Riskatun  

- Omdisponering er ikke avklart enda 
 

• Venteliste på sykehjemsplass 
- Ca. 30 – 40 på venteliste 
- Like mange venter på langtidsplass, foreløpig har de korttidsplass 
 

• Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning 
- Kommer sak om ny trygghetsalarm med fallsensor til høsten 

 
 
Sak 23/14 Høring – Kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030 
  Se vedlagt uttalelse 
 
Sak 24/14 Høring – Kommunedelplan for Sandnes Sentrum  

(Sentrumsplan) 2015 - 2030 
  Se vedlagt uttalelse 
 
Sak 25/14 Høring – Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030 
  Se vedlagt uttalelse 
 
 
 



 
 
Sak 26/14 Sak fra Skeianetunet vedr trim for eldre på senteret  

- Vi sender spørsmål angående dette til Kommunaldirektør Elin Selvikvåg 
for en avklaring på hvorfor det er et opphold på 4 mnd i forbindelse med 
sommeren 

- Vi vil påpeke viktigheten av å ha dette tilbudet også i ferien  
 
Sak 27/14 Informasjon 

- Ragnar Teigen informerte angående Sandnes Sunn By: 
o Ny plan for integrering og inkludering 
o Miljøsertifisering i Sandnes 
o Miljø og folkehelsprofil 

– Statistikk på dette finnes på sunnby.no 
o Datakurs for eldre – her kan Frivilligsentralen brukes. De er innstilt 

på å avholde kurs for eldre. I denne sammenheng nevnte Arne at 
politikerne sine PC er skal leveres inn neste år, og kan evt stilles til 
disposisjon 

o Ragnar Teigen informerte om at Frivilligsentralen har mye ved som 
kan kjøres ut gratis til eldre. 

 
- Senioruka 2014 

o Billettpris i år på blir ”vi over 60 festen” blir satt til 200.- pr.pers 
 

- Årets Senior 
o Frist for å komme med forslag til kandidat er ut juni mnd 

 
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai  

o Vellykket arrangement med flott vær og mange frammøtte 
o Elevene fra Gand vgs gjorde en kjempejobb. Vi leverte hver sin 

fruktkurv til de to klassene 
o Vi vil satse på samme opplegg til neste år 

 
- Storbykonferanse i Trondheim  

o Vellykket konferanse med 5 deltakere fra eldrerådet 
o Sandnes eldreråd hadde på forhånd sendt sak om Tannhelse for eldre. 

Dette ble en sak på konferanse som sendes til Helse og omsorgdep og 
partigrupper på Stortinget 

o Aase-Brit informerte også om de andre sakene som ble vedtatt og 
sendes uttalelse om til dep og politikere 

o En sak som var oppe var sammensetningen i de ulike partiene når det 
gjelder alder. De eldre er her dårlig representert i forhold til folketall. 
Vi sender brev til de politiske partiene i Sandnes ang 
sammensetningen av alder i partiene.  

o Brukerråd. Det er lovfestet at det skal være Brukerråd på alle 
sykehjem og sentre. Dette vil vi følge opp etter sommeren 
 

- Felles møte med Fylkeseldrerådet 
o Vellykket møte 
o Seniorkonferansen arrangeres i år 5.november 
o Referat vil bli ettersendt 

 
 

- Konsert i Sandnes kirke mandag 26.05.14 
o Veldig vellykket, med ca 100 publikum 
o Vi ønsker å invitere til et lignende arrangement til neste år 

 
 
 



 
 
 

- 40 års jubileum Mossiges Minde 
o Aase-Brit var tilstede og  hilste fra Sandnes eldreråd 

 
- Intervju i forbindelse med Samhandlingsreformen 

o Aase-Brit har vært i intervju med IRIS og svart på spørsmål angående 
konsekvenser i forbindelse med Samhandlingsreformen 

 
- Utgivelse av Leirgauken ref. brev fra Mossiges Minde sak 18/14 i protokoll 

05.05.14 
o Vi har fått svar fra redaksjonen at de ønsker 3 utgivelser og vi støtter 

dem i det. Vi sender svar til Mossiges Minde om dette 
 

- Torbjørn Vasstveit flytter ut av Sandnes kommune og slutter derfor som 
vara i eldrerådet. Han må selv melde fra om dette til politisk sekretariat 

 
- Leder og nestleder møter kommunaldirektør Elin Selvikvåg mandag 

23.06.14, i forbindelse med økonomiplanen 2015 
 

 
  
 
Eventuelt: 
Ellinor Aurenes tok opp PC bruk blant eldre: 

- Det bør legges opp til internett for brukere/beboere på sykehjem/sentre 
- De eldre kan få gratis PC`er gjennom en organisasjon.  
- Elderådet sender en forespørsel til kommunaldirektør Elin Selvikvåg 

 om å få lagt opp til trådløst internett på alle sykehjem og sentre  
 
Torbjørn Vasstveit informerte om Livsglede for eldre: 

- I forbindelse med Innovasjon i omsorg vil dette bli ekstra viktig da 
personalet ikke vil få mulighet til å følge opp aktiviteter med de eldre 

- For eksempel kan Gand vgs bidra med elever som kan stille opp i denne 
forbindelse. De kunne fått praksis og erfaring gjennom et slikt tiltak 

 
Eldrerådet ønsker at Torbjørn jobber videre med saken. Han vil bli invitert til et møte senere. 
 
 
 
Vi fikk omsvisning på Lura boas og avsluttet med varm lunch. 
 
ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER 
 
 
 
 
 
Sandnes 18.06.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  



 

 

Uttalelse fra Sandnes eldreråd 

 

         Sandnes 17.06.14 

Til Sandnes kommune 

v/rådmann Bodil Sivertsen og 

prosjektleder kommuneplan John Trygve Lundeby 

 

HØRINGSUTTALELSE NY KOMMUNEPLAN FOR SANDNES 2015 - 2030 

Planforslaget ble behandlet i møte 16.06.14 med uttalelsesfrist 18.06.14 til Sandnes kommune. 

Det gjennomgående trekket i plandokumentene som er til høring, er at det er mye honnøravsnitter 
som eldrerådet kan slutte seg til. Derfor er det viktig at disse målsettingene følges opp når 
strategiske planer og styringsdokumenter utarbeides.  

Eldrerådet slutter seg til pkt.: Folkehelse, trivsel og miljø – Sandnes som en sunn by for alle.  

Eldrerådet slutter seg også til pkt.: Barn og unge mener:  
Grønne områder og parker i sentrum og i bydelene skaper trivsel og gode  
opplevelser. Mindre biltrafikk i sentrum gjennom bevisst parkeringspolitikk og  
god tilrettelegging for sykling og gange er viktig.  
 
Eldrerådet slutter seg til hovedmål 2 i planen, - Sandnes vil være et samfunn med gode og 
likeverdige livsvilkår for alle, med strategier og tiltak, universell utforming og sunn aldring.  
Spesielt vil vi framheve kulepkt. 8:  

•  Møtesteder i alle bydeler gjennom tilrettelegging for flerbruksløsninger som gir muligheter   
   for å møtes på tvers av generasjoner. 
 
Vi ønsker også at det føyes til et nytt kulepkt: 

• Utvikle og legge til rette for bomiljøer på tvers av generasjoner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sandnes eldreråd 
 
 
Aase-Brit Borsheim       Anne Tjessem Ognedal 
leder         sekretær 
 



 

 

Uttalelse fra Sandnes eldreråd 

 

         Sandnes 17.06.14 

 

Til Sandnes kommune 

v/rådmann Bodil Sivertsen og 

fagleder sentrum Ole Tonning 

 

HØRINGSUTTALELSE NY KOMMUNEDELPLAN FOR SANDNES SENTRUM 2015 - 2030 

Planforslaget ble behandlet i møte 16.06.14 med uttalelsesfrist 18.06.14 til Sandnes kommune. 

Eldrerådet slutter seg til pkt. 01.01 Hovedmål i sentrumsutvikklingen 

Eldrerådet mener at det ikke må tillates flere høyhus i Langgata og tilhørende kvartaler, samt i 
historiske kulturmiljøer på Norestraen. Ref. pkt. 05.08 Byform og byggehøyder. 
 
Eldrerådet slutter seg til pkt. 05.13 Universell utforming. Denne målsettingen må følges opp i alle 
planer som utarbeides. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Sandnes eldreråd 
 

Aase-Brit Borsheim       Anne Tjessem Ognedal 
leder         sekretær 
 

 

 



 

 

Uttalelse fra Sandnes eldreråd 

 

         Sandnes 17.06.14 

 

Sandnes kommune 

Rådmann Bodil Sivertsen 

Miljøvernsjef Hans Ivar Sømme 

 

HØRINGSUTTALELSE MILJØPLAN FOR SANDNES 2015 - 2030 

Planforslaget ble behandlet i møte 16.06.14 med uttalelses frist 18.06.14 til Sandnes kommune 

Eldrerådet støtter det foreslåtte vedtaket som rådmannen tilrår Utvalg for helse- og sosialtjenester 

å  fatte. 

 

VEDTAK: 

 

Hverdagsrehabilitering starter opp i alle soner i Sandnes kommune innen 01.03.2014. 
2 årsverk videreføres. 

 
 

Med vennlig hilsen 

Sandnes eldreråd 

 

Aase-Brit Borsheim       Anne Tjessem Ognedal 

leder         sekretær 
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