
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Tirsdag 28.januar 2014 kl. 09.00 på Trones bolig og eldresenter. 

 
Saksliste: 
 
Sak 1/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 3. desember 2013 
 
Sak 2/14 Informasjon om Sandnes Helsesenter (SHS) ved leder Morten Auglend 
 
Sak 3/14 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Saken Innovasjon i Omsorg – delprosjekt bemanningsreduksjon 
- Med mer 

 
Sak 4/14 Sak til utvalg for helse- og sosialtjenester: 
 INNOVAJON I OMSORG – delprosjekt bemanningsreduksjon 
  

Sak ligger vedlagt, samt tilhørende vedlegg  
 
Sak 5/14 Regnskap for 2013 – Legges frem på møte 
 
Sak 6/14 Budsjett for 2014 – Forslag til budsjett legges frem på møte 
 
 
Sak 7/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Verdensaktivitetsdag 10. mai – Arrangement i Sandveparken 12. mai  
- Sparetiltak for finansiering av nytt sykehus – Svar fra eldrerådet i Rogaland 
- Evt. annen informasjon 

Eventuelt 
 
 
NB! Ta med skattekort eller send det til Sandnes kommune, avd Lønn, Hoveveien 9, 
4306 Sandnes 
 
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.: 
1/2014 

Møtedato: 
28. januar 2014 

Saksnr.: 
1 - 7/14 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 
Margrethe Mjelde, Arne Buchholdt Espedal, 
Suzanne Bollie, Kjell Danielsen. 
Per Arne Erga møtte som sekretær i Anne sitt 
fravær. 
Ikke innkalt: Torbjørn Vasstveit 
 

 

______ 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30              Møtested: Trones bolig og eldresenter 
 
 
Møtet startet med et minutts stillhet med stearinlys for Godtfred Tengesdal som er død. 
 
Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 3. desember 2013. 
 Ingen merknader uten om en rettelse som Anne har gjort allerede i sak 40. 
 
Sak 2/14 Morten Auglend informerte om Sandnes Helsesenter (SHS): 

Åpningen er utsatt til august 2014. Kapasiteten vil øke med 5 senger mer enn i 
Stavanger. 
To legeårsverk og stillinger på dagrehabilitering. 
Ved utskriving fra sykehuset blir de mottatt her. 
Tre årsverk på hverdagsrehabilitering. Store muligheter for helhetlig helse. 
Godt treningsrom. I underhuset blir det inngang, en storstue og 
undervisningsrom. Regner ikke med noen stor reduksjon i forbindelse med 
Innovasjon i omsorg. 
Korttidsavd. i 3. etg. 
Aktivitør og to labteknikkere skal inn. God søkning til de ledige stillingene. 
Ikke pasienter med store psykiske vansker. 

 
Sak 3/14 Arne Bucholdt Espedal informerte om 

• Framdrift nytt boas 
Utsettelse av ny BOAS. Ingen ny dato da det må komme avklaring fra 
KOFFA det har forekommet brudd på regelverket. Avklaring ventes 
innen kort tid. 
Arbeid på gang for videre bruk av Riskatun.  
 
Utbyggingen av Riska. Planlagt åpning 2015. Trenger ikke flere 
nattevakter ved utvidelse av ny avdeling. 

 
• Framdrift SHS 

   Se sak 2 
 

• Saken Innovasjon i Omsorg - delprosjekt bemanningsreduksjon 
Egen sak. 



 
• Annet 

Avtale om pasientreiser avklart.  
To nye fastlegestillinger utlyst. 
Behov for 2 - 3 nye fastlegestillinger årlig. 
9 leger har 1179 ledige listeplasser. 

 
 
Sak 4/14 Sak til utvalg for helse- og sosialtjenester: 

Innovasjon i Omsorg - delprosjekt bemanningsreduksjon 
  Se vedlagte uttalelse. 
  Arne Buchholdt Espedal ble permitert og forlot møtet etter denne saken. 
 
Sak 5/14 Regnskap for 2013 ble lagt fram på møtet 
  Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak 6/14 Budsjett for 2014 ble lagt fram på møtet 
  Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak 7/14 Informasjon 
  Byggesakene går sin gang. Ingen spesielle saker.(Kjell) 

Møte i kulturarealplanutvalget skal avholdes torsdag 30..(Karen) 
Ikke møte i Sunn by før i mars.(Ragnar) 
Brev fra Eldrerådet i Rogaland til SUS på bakgrunn av henvendelse fra 
Sandnes eldreråd, ble referert. 

 
Eventuelt: 

Flere av medlemmene i eldrerådet ønsker å få større saker tilsendt pr post. 
Det sendes bårebukett til Godtfred Tengesdal sin gravferd fredag 31. januar. 
 
Neste møte avholdes 3. mars i rådhuset. 

 
 
 
Sandnes 28.01.2014 
 
Aase-Brit Borsheim     Per A. Erga 
leder       Fungerende sekretær  
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