
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 1.juni kl. 10.00 på Austrått bo – og aktivitetssenter 
  

Saksliste: 

 

Sak 15/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 27. april 2015 

 

Sak 16/15 Arne Buchholdt Espedal informerer: 

- Status Riskatun  

- Status Riska boas 

- Tilsyn - Austrått boas 

- Skatteinngangen  

- Med mer 

 

Sak 17/15 Orienteringssak – Orientering om Jæren Øyeblikkelig hjelp 

  Sak ligger vedlagt 

 

Sak 18/15 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 

- Aktivitetsdagen 12.mai 

- Storbykonferansen 2015 

- Leder og nestleder har møte med Kommunaldirektøren uke 26 

- Midtsommerfest på Tronessenteret 

- Temakveld – Lyst på livet 

- 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.: 

4/2015 
Møtedato: 

1. juni 2015 
Saksnr.: 

15 - 18/15 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 

Margrethe Mjelde, Kjell Danielsen, Arne 

Buchholdt Espedal og Suzanne Bollie. 

 

Ikke innkalt: Cato Rosenberg 

Meldt forfall:  

 

 

Sak 15/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 27. april. 

 

 

Sak 16/15 Arne Buchholdt Espedal informerte om: 

 

 Status Riskatun  

o Kommer i gang i begynnelsen av september. 

o Det vil bli gitt ekstra bevilgning til bemanning og nødvendig 

oppussing. 

 

 Status Riska boas 

o Ferdigstilles til årsskiftet. 

 

 Rundeskogen 

o Første spadetaket er tatt, og lovet ferdig i tide. 

 

 Tilsyn Austrått boas 

o Rutinemessig tilsyn. 

o Etter arbeidstilsynets vurdering var forholdene tilfredsstillende. 

o Innhold i arbeidsavtaler for ferievikarer ble pålagt utbedret. 

 

 Elektronisk rapportering. 

o Vil komme i gang etter at det nye intranettet til Sandnes 

kommune er iverksatt. 

 

 Skatteinngangen 

o 40 mill i skattenedgang, dette har også gitt økning i sosialhjelp. 

o Dette dekkes foreløpig av overskuddet fra i fjor. 

 

 Kreftkoordinator 

o Det er ansatt egen kreftkoordinator i kommunen. 

o Utvalg for helse og sosial ønsker at kreftkoordinator og Åse 

lindrende blir tatt med i omsorgsplanen. 

 

 

Sak 17/15 Orienteringssak – Orientering om Jæren Øyeblikkelig hjelp 

  Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 18/15 Informasjon 

- Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

o Kjell har hatt 5 reguleringssaker siden sist møte. 

o Ragnar informerte om samling i Forum Sunn By som skal holdes i 

Arboretet. 

 

- Aktivitetsdagen 12.mai i Sandvedparken 

o Vellykket arrangement. 

o Kjempejobb av elever og lærere på Gand vgs.. De vil få en 

påskjønnelse fra eldrerådet. 

 

- Møte med Kommunaldirektør angående Økonomiplanen 

o Leder og nesteleder har avtalt møte med kommunaldirektør 23.juni 

kl. 10.00. 

 

- Midtsommerfest på Tronessenteret 18.juni 

o Aase-Brit og Ragnar representer eldrerådet og stiller som frivillige 

denne dagen. 

 

- Temakveld – Lyst på livet 

o Aase-Brit har vært i kontakt med Frisklivssentralen. 

o Frisklivssentralen er positiv til dette, men har ikke mulighet til å 

delta aktivt i denne omgang. 

 

Eventuelt: 

   

Gudmund tok opp to saker under eventuelt: 

 

 Saken om eldreboliger på Riska, ref. oppslag i Sandnesposten 28.mai 

o Leder og nestleder tar denne saken opp med 

kommunaldirektøren på møtet i juni. 

 

 Honnørtaksten 

o Styret i Kolumbus har kommet med forslag om å sette opp 

aldergrensen på honnørtakst fra 67 til 72 år. 

o Eldrerådet er imot dette, og vil ”protestere”. 

o Vi ønsker å få avklart lovligheten av denne endringen. 

o Saken sendes ordføreren til oppfølging. 

 

 

 

Sandnes 01.06.2015 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


