
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 16.nov kl. 10.00 på Rovik bo – og aktivitetssenter 

 
  

Saksliste: 

 

Sak 32/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 12. oktober 2015 

 

Sak 33/15 -Leder orienterer og informerer om arbeidet i eldrerådet 

-Fordeling av oppgaver til medlemmer i ulike aktiviteter/utvalg 

 

Sak 34/15 Møteplan 2016 

 

Sak 35/15 Foreløpig regnskap 2015 

 

Sak 36/15 Tanker omkring Handlingsplan for perioden 2016 - 2019 

  Se vedlagt Handlingsplan fra forrige periode 

 

Sak 37/15 Annelin Tangen informerer: 

- Status utskrivningsklare pasienter fra SUS 

- Status SHS – Hvordan fungerer Rehabiliteringsavdelingen? 

- Tanker vedrørende den kommende omstillingen 

- Skatteinngangen  

- Med mer 

 

Sak 38/15 Omsorgsplan 2012 – 2030, statusrapport 2015 

  Sak ligger vedlagt 

 

 

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: 

7/2015 
Møtedato: 

16. november 2015 
Saksnr: 

32 - 38/15 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Øivind Johannessen, Annelin Tangen, Per 

Øverland. 

 

Ikke innkalt: Magne Helland, Peder Andreas 

Hassel-Sørensen. 

Meldt forfall: Martha J. Ulvund, Kåre Hauge 

(vara) 

 

Møtet startet kl. 10.00 og sluttet 13.30 på Rovik boas. 

 

Møtet startet med en presentasjonsrunde av medlemmene da dette var det første møte med 

nytt eldreråd i ny periode. 

 

Sak 32/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 12. oktober 2015 

 

Sak 33/15 Leder informerte om arbeid og aktiviteter i eldrerådet. 

  -Storbykonferansen i Fredrikstad 6-8.juni 

  -Aktivitetsdagen 10. mai Sandvedparken. 

  -Senioruka 2016 -  uke 40 

  -Økonomiplanen 

  -Boligutbygging i Sandnes – Lurabyen 

  -Frivillighet 

   

Fagakademiet har utformet et skriv, Eldrerådet i arbeid, dette vil Øivind skaffe 

ett eksemplar av til alle medlemmer. 

 

Fordeling av oppgaver til medlemmer i ulike aktiviteter/utvalg: 

-Leirgauken – Karen Margrethe Mjelde 

-Reguleringsplaner – Øivind Johannessen  

-Den kulturelle spaserstokken – Martha J. Ulvund 

-Sunn By Sandnes – Per Øverland 

-AU-gruppen eldrerådet – leder, nestleder og sekretær 

-Senioruka – leder og sekretær i samarbeid med aktivitørene 

-Frivillighet – nestleder danner en arbeidsgruppe 

 

Sak 34/15 Møteplan 2016 

  -Møtetidspunkt blir forandret fra kl. 09.00 til 10.00 

  -Ny møteplan blir sendt alle medlemmer 

 

Sak 35/15 Foreløpig regnskap 2015 

-Sekretær gjennomgikk regnskapet og forklarte de enkelte postene. 

-AU-gruppen får mandat til å disponere overskuddet. 

 

Sak 36/15 Tanker omkring Handlingsplan for perioden 2016 - 2019 

  Vi vil legge til: 

-Oppfølging av boligutbygging. 

-Frivillighet – opprette en arbeidsgruppe i eldrerådet for å arbeide med dette. 

 

 

 

 

 

 



Sak 37/15 Annelin Tangen informerte: 
- Status utskrivningsklare pasienter fra SUS 

o Pr. i dag 5 utskrivningsklare. 

 

- Status SHS  

o SHS fungerer i dag slik det var ment det skulle være. Med 

korttidsplasser og rehabilitering. 

o Annelin sjekker opp hvordan flere detaljer vedrørende 

Rehabiliteringsavdelingen til neste møte. 

 

- Tanker vedrørende den kommende omstillingen 

o Det vil bli en krevende prosess. 

o Det er satt ned arbeidsgrupper som vil arbeide med forslag til planer.  

Disse skal legges fram sommeren 2016. 

 

- Skatteinngangen  

o Oktober ble en pluss-måned. 

 

- Navneendring? 

o Er Rundeskogen boas det mest naturlige og hensiktsmessige navnet? 

o Kunne Lurabyen boas vært et bedre alternativ? 

 

 

Sak 38/15 Omsorgsplan 2012 – 2030, statusrapport 2015 

    

Saken ble behandlet i møte 16.11.15 med uttalelsesfrist 18.11.15 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester og Bystyret 15.12.15 

 

Saken tas til orientering, men eldrerådet vil komme med følgende kommentarer: 

 Punkt 4. Behov for heldøgnsplasser. Vi mener at det må være minimum 40 

plasser ved åpningen av Rundeskogen boas i 2016. 

 

 Eldrerådet mener det må være et eget punkt i Omsorgsplanen som omhandler 

Rehabilitering. 

Det kan opplyses at Eldrerådet vil jobbe med frivillighet og vil sette ned en arbeidsgruppe i 

den forbindelse. 

 

 

 

 

 

Vi avsluttet siste møte før jul med god orientering om Rovik boas og omvisning av og med  

Omsorgssjef Sigve Engelsvold. Og til sist spiste vi herlig middag, dagens rett, levert av  

 Sandnes matservice. 

 

 

 

Sandnes 17.11.2015 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

leder        sekretær  


