
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Tirsdag 24.november kl. 10.00 – 13.30 

 på Åse bo- og aktvitetsenter 
 
Saksliste: 
 
Sak 40/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 30. september 2014 
 
Sak 41/14 Thor Magne Seland informerer: 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift/oppstart SHS 
- Framdrift Riska boas 
- Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning (egen sak) 
- Med mer 

 
Sak 42/14 Omsorgsplan 2012 - 2030 

Sak ligger vedlagt m/vedlegg 
 
Sak 43/14 Besøksteam – evaluering av tilbudet 

 Sak ligger vedlagt 
 
 
Sak 44/14 Frisklivssentralen – statusrapport 

 Sak ligger vedlagt 
 
Sak 45/14 Konkurranseutsetting av driften av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 

 Sak ligger vedlagt  
 
Sak 46/14 Strategi for velferdsteknologi i Levekår 

Sak ligger vedlagt m/vedlegg 
 
Sak 47/14 Strategi for Frivillighet i Levekår 

Sak ligger vedlagt m/vedlegg 
 
Sak 48/14 Status INNOVASJON I OMSORG – delprosjekt bemanningsreduksjon 

 Sak ligger vedlagt  
 
Sak 49/14 Eldrerådets Handlingsplan  

- Gjennomgang av Handlingsplanen 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 50/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Senioruka 2014 – Evaluering ligger vedlagt 
- Seniorkonferansen 2014 
- Gaver fra eldrerådet 
- Møteplan 2015 
- 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.: 
7/2014 

Møtedato: 
24. november 2014 

Saksnr.: 
40 - 50 - 2014 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 
Margrethe Mjelde, Kjell Danielsen, Aase 
Kristensen Bøe (vara for Suzanne Bollie) og 
Thor Magne Seland (vara for Arne Buchholdt 
Espedal)  
 
Ikke innkalt: Ellinor Aurenes og Olaug 
Norheim 

Meldt forfall: Suzanne Bollie, Arne 
Buchholdt Espedal, 

______ 
 
Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.30 på Åse bo- og aktivitetssenter 
 
Sak 40/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 30. september 2014 

- Sekretær kommenterte feil dag på innkalling, men rett dato og beklaget 
dette. 

- I tillegg ble referatet fra møte ang Økonomiplanen 3.november godkjent. 
  
 
Sak 41/14 Thor Magne Seland informerte: 
 

• Framdrift nytt boas  
- Rundeskogen bo og aktivitetssenter er i rute. 

 
• Framdrift SHS  

- Offisiell åpning 1. desember. 
 

• Riska boas 
- Går etter planen, ferdigstilling rundt årsskiftet 2015/2016. 

 
• Status Innovasjon i omsorg – egen sak. 

 
 
Sak 42/14 Omsorgsplan 2012 - 2030 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 
 

  
Sak 43/14 Besøksteam – evaluering av tilbudet 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 

 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 

 
 
 
 



 
 
Sak 44/14 Frisklivssentralen – statusrapport 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 
 

Sak 45/14 Konkurranseutsetting av driften av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 

 
 
 

Sak 46/14 Strategi for velferdsteknologi i Levekår 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 

 
 
Sak 47/14 Strategi for Frivillighet i Levekår 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 

 
 
 
Sak 48/14 Status INNOVASJON I OMSORG – delprosjekt bemanningsreduksjon 
 

Saken ble behandlet i møte 24.11.14 med uttalelsesfrist 26.11.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Uttalelse fra eldrerådet ligger vedlagt. 

 
 
Sak 49/14 Eldrerådets Handlingsplan  

- Gikk igjennom handlingsplanen.  
- Eldrerådet har stort sett fulgt opp alt i Handlingsplanen unntatt 

samarbeidet med andre råd. 
- Det vil bli gjort noen små justeringer. 
- Ny plan ligger vedlagt. 

 
 
Sak 50/14 Informasjon 

- Kjell informerte om reguleringssakene.  
o Har hatt 10 saker siden sist møte. 

 
- Ragnar informerte om møte i Sandnes Sunn By og bla om at 2015 er 

Friluftslivets år. 
 
 



 
 

- Seniorkonferansen i Stavanger 2014 
o Aase-Brit informerte om konferansen. 
o Her deltok Aas-Brit, Ragnar, Karen Margrethe og Anne. 
o Det ble vedtatt å sende en uttalelse til politikerne fra eldrerådene i 

Rogaland vedrørende forslaget om å fjerne tilskuddet til Den 
Kulturelle Spaserstokken. 

 
- Senioruka 20014 

o Evaluering var sendt ut på forhånd til rådets medlemmer. 
o Vi besluttet at aktivitetsdagen i Arboretet går ut pga for liten 

deltakelse. 
o Vi ønsker å bruke Hotel Residence også til neste år. 

 
- Ny møteplan for 2015 ligger vedlagt. 

 
- Elderådet vil i år gi bøker/dvd av Audun Myskja i gave til følgende sentre: 

Åse boas, Lura boas, Byhagen boas, Trones bolig og eldresenter, Austrått 
boas, Lunde boas, Rovik boas og Riska boas. 

 
- Sandnes helsesenter får en gave på 10 000,- av Sandnes eldreråd ved den 

offisielle åpningen 1. desember. Vi ønsker å øremerke gaven til ”datakrok 
for eldre”. Her vil Aase-Brit og Gudmund delta og overrekke gaven på 
vegne av Sandnes eldreråd. 
 

 
Eventuelt:  
 
 
 
Etter møte fikk vi informasjon og omvisning på Åse boas av to hyggelige damer. Vi avsluttet 
det hele med herlig middag, riskrem og jordbærsaus, levert av Sandnes matservice. 
 

Da ønskes Dere en freDelig jul og 
alt goDt for Det kommenDe året. 

 
 

 
 
 
Sandnes 26.11.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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