
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 16.mars kl. 09.00 på Sandnes helsesenter i underetasjen 

  
Saksliste: 
 
Sak 8/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 26. januar 2015 
 
Sak 9/15 Arne Buchholdt Espedal informerer: 

- Framdrift nytt boas 
- Situasjonsrapport SHS 
- Status dagtilbudet fra Riskatun 
- Framdrift Riska boas 
- Status Riskatun  
- Ventelister i fht kort/langtidsplasser – utvikling ifht 2014 
- Brukerråd – henvendelse sendt kommunaldirektør i Levekår 
- Varslingssaker innen omsorg – antall og oppfølging? 
- Skatteinngangen så langt i år? 
- Nytt boas på Norestraen? 
- Med mer 

 
Sak 10/15  Kommunalt hjelpemiddellager - videre drift 
  Sak ligger vedlagt 
 
Sak 11/15 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Priser på trygghetsalarm fra 1.januar 2015 
- Kirkekonsert 26.mars 
- Høyland helselag 100 år 
- Lyst på livet – temadag i samarbeid med Frisklivssentralen 
- 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.: 
2/2015 

Møtedato: 
16. mars 2015 

Saksnr.: 
8 - 11/15 

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

Meldt forfall:  

 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30.  Storstuen på Sandnes helsesenter. 
 
Før møtet startet fikk vi informasjon om Frisklivssentralen ved Marte Rossavik. En god 
gjennomgang om hvordan de jobber for å nå flest mulig og hjelpe til med livsstilsendring.  
Se vedlagt plansje. 
 
Morten Auglend snakket deretter om oppstarten av Sandnes helsesenter som har vært travel, 
men spennende. Det er en flott og positiv personalgruppe på huset og alle gjør sitt ytterste for 
brukerne. Eldrerådet fikk en omvisning i treningslokalet i 4.etg. 
 
Eldrerådet takker SHS for informasjon og at vi fikk avholde møtet i Storstua. 
 
Sak 8/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 26. januar. 

 
 
Sak 9/15 Arne Buchholdt Espedal informerte om: 
 

• Framdrift Rundeskogen 
- Fristen om ferdigstillelse innen desember 2016 skal holdes. 

 
• Framdrift Riska boas 

- Går som planlagt. Skal være ferdig desember 2015. 
 

• Riskatun 
- Demensavdeling blir startet opp august 2015. 

 
• Ventelister i fht kort/langtidsplasser 

- Informasjon ble gitt i form av Status tjenestetildeling – 3. tertial 
2014. 
 

• Brukerråd  
- Det skal holdes møte med Kommunaldirektør og omsorgssjefene i 

Levekår for å få i gang brukerråd på alle bo og aktivitetssentrene. 
 

• Varslingssaker innen omsorg  
- Det er regelverk for varsling og egen varslingsgruppe i kommunen. 
- Dette må det gå ut informasjon om til alle ansatte. 

 
• Skatteinngangen så langt i år 

- Skatteinngangen gikk ned i januar. Vi avventer resultatet for mars. 
 
 
 



 
 
 

• Nytt boas på Norestraen? 
- Ikke konkrete planer om nytt boas, men det er satt av penger til 

utredning av dette. 
 

 
Sak 10/15 Kommunalt hjelpemiddellager - videre drift 
 

Saken ble behandlet i møte 16.03.15 med uttalelsesfrist 18.03.15 til Utvalg for helse- og 
sosialtjenester. 

Eldrerådet støtter forslag til vedtak om at Bystyret tar utredningen om muligheter for videre 
drift av kommunalt hjelpemiddellager til orientering. 

 

 
Sak 11/15 Informasjon 

- Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 
o Kjell har hatt 11 reguleringssaker siden sist møte. 

 
- Trygghetsalarm 

o Bystyret vedtok å redusere inntektene for trygghetsalarm med 
kroner 400 000,- per år fra og med 2015. Bystyret ba om at de som 
har mindre inntekt enn 4G får redusert egenandel. 

 
- Storbykonferanse i Drammen 8. – 10. juni 

o Medlemmer i eldrerådet som ikke er politisk valgt vil bli prioritert 
til å delta på konferansen. 

o Vi vil sende disse sakene til Storbykonferansen: 
 Gratis tannhelsetjeneste for alle over 70 år. Uttalelse fra 

konferansen. 
 Kan det offentlige/private nekte å ta i mot kontant betaling 

ved helsetjenester, og hva med evt. betalingsgebyr? Uttalelse 
fra konferansen. 

 Kvalitet innen helsehjelp. Hvordan måle dette, når er det 
godt nok og/eller forsvarlig? Til diskusjon. 

 
- Konsert i Sandnes Kirke  

o Den Kulturelle Spaserstokk arrangerer konsert i Sandnes kirke  
26. mars kl. 11.00. 

o Eldrerådet har ingen spesielle oppgaver i denne forbindelse uten om 
å spre informasjon om konserten via venner og kjente. 

 
- Høyland helselag har 100 års jubileum 

o Aase-Brit representerer Sandnes eldreråd og har med en 
blomsterhilsen. 
 

- Lyst på livet – temadag/kveld 
o Eldrerådet ønsker å arrangere en temadag/kveld på Sandnes 

helsesenter i samarbeid med Frisklivssentralen. 
o Dette har vært tema i Stavanger. Vi ønsker å invitere sykepleierne 

som har engasjert seg i temaet for å høre hvordan de har gått frem. 
 



 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 Verdens aktivitetsdag 10.mai 
 

o Arrangement tirsdag 12.mai i Sanvedparken kl. 13.00 – 15.00. 
Vi har flyttet arrangementet til tirsdag 12.mai pga denne dagen passet 
best for Gand vgs. 

o Vi vil prøve å få til at toalettene kan være åpne gratis denne gangen. 
o Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer oppfordres til å delta på 

dette arrangementet. 
 

Senioruka 2015 
o Arrangement på Quality Hotel Residence onsdag 30.september. 
o Politisk kafé på Gandsfjord seniorsenter torsdag 1. oktober. 
o Forslag til Årets Senior sendes til sekretær.  

 
 
 

 
 
 
 
Sandnes 19.03.2015 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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