
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 
 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 30.september kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 
 
Saksliste: 
 
Sak 33/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 25. august 2014 
 
Sak 34/14 Arne Buchholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Framdrift Riska boas 
- Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning 
- Trådløst internett på alle sykehjem 
- Med mer 

 
Sak 35/14 Vilkår for tildeling av tjenester 

Sak ligger vedlagt m/vedlegg 
 
Sak 36/14 Vurdering av mulighet for midlertidige sykehjemsplasser på Riskatun 

 Sak ligger vedlagt 
 
Sak 37/14 Plan for legetjenester 

 Sak ligger vedlagt m/vedlegg 
 
Sak 38/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Senioruka 2014 
- Svar fra Helse og omsorgsdepartementet – Uttalelse fra Storbykonferansen 

(se vedlegg) 
- Evt. annen informasjon 

 
Eventuelt 
 
Dere som vil være med på ”Vi over 60 fest” på Hotel Residence 30.september må gi 
sekretær beskjed snarest. Dette gjelder også varamedlemmer. Dere trenger ikke kjøpe 
billett men må melde dere på pga matbestilling. 
 
 
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.: 
6/2014 

Møtedato: 
30. september 2014 

Saksnr.: 
33 - 39 - 2014 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Suzanne 
Bollie, Arne Buchholdt Espedal, Kjell 
Danielsen  
 
Ikke innkalt:  

Meldt forfall: Karen Margrethe Mjelde 

______ 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.00. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 
 
Sak 33/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 25. august 2014 
  
 
Sak 34/14 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift nytt boas  
- Rundeskogen bo og aktivitetssenter skal være ferdig i løpet av 2016.  
- Når dette blir åpnet, kan en begynne å gå bort fra dobbeltrom. 

 
• Framdrift SHS  

- Ferdigstilling november 2014. 
 

• Riska boas 
- Ferdigstilling rundt årsskiftet 2015/2016. 

 
• Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning 

- Vil komme en statusrapport til neste møte. 
 

• Trådløst internett på alle sykehjem 
- Vi venter ennå på svar på henvendelsen vi sendte kommunaldirektøren. 

 
Sak 35/14 Vilkår for tildeling av tjenester 
 

Saken ble behandlet i møte 30.09.14 med uttalelsesfrist 01.10.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Eldrerådet støtter det vedtatte forslaget om å godkjenne de framlagte vilkårene 
for tildeling av tjenester. 
 

  
Sak 36/14 Vurdering av mulighet for midlertidige sykehjemsplasser på Riskatun 
 

Saken ble behandlet i møte 30.09.14 med uttalelsesfrist 01.10.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Eldrerådet går i mot rådmannen forslag. 
 
Vi anbefaler at det opprettes midlertidige sykehjemsplasser på Riskatun. 



Sak 37/14 Plan for legetjenester 
 

Saken ble behandlet i møte 30.09.14 med uttalelsesfrist 01.10.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 

  Saken tas til orientering 
 
Eldrerådet synes dette er en god plan. Vi forventer at den blir fulgt opp og at 
den tas til revidering hvert 4. år. 

 
 
Sak 38/14 Informasjon 

- Kjell informerte om de ulike reguleringssakene.  
o Har hatt 9 saker siden sist møte. 

 
- Den kulturelle spaserstokk 

o Suzanne har ikke blitt innkalt på møtene. Hun undersøker selv 
hvorfor. 

o Eldrerådet ønsker å få tilgang til å kunne søke på midler. Sekretær 
sjekker dette opp. 

 
- Veldferdsteknologi 

o  Ragnar og Brynhild har vært på 2 møter. 
o Veldig positivt møte med fagpersonell.  
o Det skal være jevnlige møter framover.   

 
- Senioruka 2014 

o Bra arrangement i Arboretet men dessverre for lite folk. 
o Annonsen kom for lite fram i SA 
o Det blir ca 170 personer inkludert eldrerådet på ”Vi over 60 festen”. 
o Kafè med politisk time på Mossiges Minde er i ”rute”. 

 
- Svar fra Helse og omsorgsdepartementet – Uttalelse fra Storbykonferansen 

o Sender dette brevet til kommunaldirektør, ordfører og rådmann. 
 

- Seniorboliger 
o Ønsker å invitere Martin S. Håland fra Utvalg for byutvikling, til å 

komme på et eldrerådsmøte og informere om dette. 
 

- Dialogmøte - Frivillighetsarbeid 
o Det er satt ned en arbeidsgruppe, og det skal utarbeides en strategi 

for frivillighet innen tjenesteområdet. 
o Det inviteres til dialogmøte tirsdag 7.oktober. 
o Gudmund, Ragnar og Kjell deltar på dette. 

 
Sak 39/14 Omsorgsplan 2012 – 2030, statusrapport 2014 
 

Saken ble behandlet i møte 30.09.14 med uttalelsesfrist 01.10.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet beklager sterkt at saken kom for seint til at vi kunne sette oss inn i 
den. 



 
Eventuelt:  
 

- Neste møte i eldrerådet blir mandag 3. november kl. 10.00 på Rådhuset 
angående Økonomiplanen. Vi ber kommunaldirektøren om at det kommer 
noen og informerer oss om planen på dette møtet. 

- Fredag 31.oktober kl. 12.00 blir Økonomiplanen presentert på Fredheim 
Arena. Medlemmene oppfordres til å stille på dette møtet. 

 
 
 
 
 
 
 
Sandnes 02.10.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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