
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 26.januar kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 

  
Saksliste: 
 
Sak 1/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 24. november 2014 
 
Sak 2/15 Thor Magne Seland informerer: 

- Framdrift nytt boas 
- Situasjonsrapport SHS 
- Framdrift Riska boas 
- Ventelister i fht kort/langtidsplasser 
- Orientering om budsjett 2015 for Sandnes kommune 
- Brukerråd – har alle sentrene dette? 
- Status – saker fra forrige møte 
- Med mer 

 
 
Sak 3/15  Regnskap 2014 og Budsjett 2015 

  
Sak 4/15 Idédugnad Senioruka 2015 
   
Sak 5/15 Verdens aktivitetsdag 10.mai  

 Arrangement mandag 11.mai 
 
Sak 6/15 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Dialogkonferanse – informasjon av Karen Margrethe 
- Deltakelse på Tronessenterets midtsommerfest 
- Oppdatert møteplan 
- Storbykonferanse i Drammen 8 – 10. juni 
- 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.: 
1/2015 

Møtedato: 
26. januar 2015 

Saksnr.: 
1 - 7/15 

Til stede: Aase-Brit Borsheim 
(møteleder) Gudmund Buøen, Ragnar 
Teigen, Karen Margrethe Mjelde, 
Suzanne Bollie, Kjell Danielsen, Thor 
Magne Seland (vara for Arne Buchholdt 
Espedal) 
 
Ikke innkalt:  
 
 

Meldt forfall: Arne Buchholdt Espedal 

 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.00.  Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 
 
 
Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 24. november 2014. 

- Årsmelding 2014 blir satt opp som sak 6/15 
 

 
Sak 2/15 Thor Magne Seland informerte om: 
 

• Framdrift nytt boas 
- Går som planlagt. Målet er å overholde fristene og at 

bygget står ferdig innen 2016. 
 

• Situasjonsrapport SHS 
- Oppstarten har gått bra. 
- Positiv stemning blant de ansatte. 
- Rehabiliteringen/dagtilbudet fra Riskatun, hva med dette? 

Er dette nedlagt? Dette sjekkes opp. 
 

• Framdrift Riska boas 
- Går som planlagt. Skal være ferdig i årsskiftet 2015/2016. 

 
• Ventelister i fht kort/langtidsplasser 

- 75 på venteliste. 
- 39 av disse venter på langtidsopphold. 

 
• Orientering om budsjett 2015 for Sandnes kommune 

- Rådmannens budsjett ble vedtatt med noen endringer 
- Drift av Riska boas i 2016. 
- 7 mill til midlertidig drift av Riskatun. 
- 10 nye boliger for funksjonshemmede. 
- Foreldreinitiativ for funksjonshemmede er framskutt til 

2017. 
- Reduksjon i sosialhjelp på 7,4 mill. 
- Reduksjon av 2 årsverk ved opprettelse av felles 

tildelingskontor. Det var i utgangspunktet satt av midler til 
4 årsverk. 

- 40 mill til boliger for vanskeligstilte. 
 
 
 



 
 
 
 

 
• Brukerråd – har alle sentrene det? 

- Nei, alle distriktene har ikke det.  
- Dette skal innføres i alle distrikt. 
- Eldrerådet sender henvendelse til Levekår om fortgang på 

opprettelse av brukerråd. 
- Viktig å ha med pårørende i brukerrådet. 

 
• Status – saker fra forrige møte. 

- Ikke noen konkrete kommentarer på disse 
 

 
Sak 3/15 Regnskap 2014 og Budsjett 2015 
  Ble gjennomgått, godkjent og vedtatt. 
   
Sak 4/15 Idédugnad Senioruka 2015  

- Onsdag 30.september, fest på Hotell Residence. Lokalet er bestilt. 
- Politisk kafé 1. oktober. I år vil vi arrangere dette på Trones bolig og 

eldresenter.   
 
Sak 5/15 Verdens aktivitetsdag 10.mai 

- Arrangement mandag 11.mai. 
- Vi vil også i år prøve å få til et samarbeid med Gand vgs. 
- Vi vil i denne forbindelse også markere Friluftslivets år 2015. 
- Vi vil ta kontakt med turistforeningen, avd. Sandnes, med spørsmål 

om samarbeid. 
- Næringssjefen i Sandnes kommune ønsker samarbeid i denne 

forbindelse.  
Gudmund tar kontakt med næringssjefen og hører hva tanker de 
har rundt dette. 
 
 

Sak 6/15 Årsmelding 2014 
 

- Årsmelding 2014 ble gjennomgått og godkjent med et tillegg 
under punktet «Eldrerådet har også jobbet med følgende saker» 

 
• Integrert boligutbygging - møte med Selvaag bolig. 

 
 

Sak 7/15 Informasjon 
- Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

o Kjell har hatt 15 reguleringssaker siden sist møte. 
o Ragnar informerte om aktivitet i forbindelse med Sunn by 

 
- Dialogkonferanse om Demensplan 2020 – informasjon av Karen 

Margrethe 
o Regjeringen skal lage en ny nasjonal plan. Kommer på 

høring i 2015. Denne skal være klar i 2016. 
o Det var ansatte, pårørende og andre interesserte som var 

samlet.  Det var enighet om at det er viktig med aktivitet 
for de demente. Kunnskap blant pårørende og ansatte er 
også veldig viktig, samt opprettelse av demenstelefon og 
demenskoordinator i kommunene. 

 



 
 
 

 
- Deltakelse på Tronessenterets midtsommerfest 

o Her blir det grilling og musikk, og vi deltar med servering 
og drøs. 

o Interesserte kan gi beskjed til Anne. 
o Aase-Brit og Gudmund deltar. 
o Dette er et ledd i aktivitørens arbeid med frivillighet. 

 
- Oppdatert møteplan 

o Ny oppdatert plan ble utdelt på møte. 
 

- Storbykonferanse i Drammen 8. – 10. juni 
o Medlemmer i eldrerådet som ikke er politisk valgt vil bli 

prioritert til å delta på konferansen. 
 

 
- Konsert i Sandnes Kirke  

o Sandnes eldreråd vil i samarbeid med Den Kulturelle 
Spaserstokk arrangere konsert i Sandnes kirke 25. mars 
kl. 11.00. 

o Eldrerådet deltar med representanter. 
o Sekretær hjelper til med distribusjon av plakater, i tillegg 

er eldrerådet aktivt med og sprer informasjon om 
konserten. 
 

- Sandnes kommunes kulturpris 2015. 
o Vi foreslår Gunnar Barstad  
o Sekretær utformer et skriv som sendes inn før fristen 

1.mars 
 
 
 
Eventuelt: 
 

- "Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten" 
Høringssak 14/09772 - 2 skal opp i Utvalg for helse og 
sosialtjenester onsdag 28.januar.  
Saken er ikke er sendt Sandnes eldreråd i forkant av møtet. Thor 
Magne Seland tar dette opp på førstkommende møte. 

 
 
 

 
 
 
 
Sandnes 26.01.2015 
 
Aase-Brit Borsheim    Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  



Sandnes Eldreråd 
Årsmelding 2014 

 

 
Torolf Nordbø, foredragsholder og underholder Senioruka 2014 

 
 
Eldrerådet 2014: 
 
Medlemmer: Representant for: Personlige 

varamedlemmer: 
Aase-Brit Borsheim LOP Sandnes og Jæren Per A. Erga 

Magne Helland (fra 
28.10.14) 

Gudmund Buøen SI-veteranene Ellinor Aurenes 
Ragnar Teigen Dale Pensjonistforening Brynhild Thingbø 
Kjell Danielsen Fagforbundets pensjonistgruppe Olaug Norheim (fra 

25.03.14) 
Karen M. Mjelde Senior FRP Torbjørn Vasstveit 

Cato Rosenberg (fra 
28.10.14) 

Arne Bucholdt Espedal Politiker Thor Magne Seland 
Suzanne Bollie Politiker Aase Kristensen Bøe 
 
Leder: Aase-Brit Borsheim    Nestleder: Gudmund Buøen 
 
Sekretær: Anne Tjessem Ognedal.     
 
Kjell Danielsen ble utvalgt til nytt medlem etter Godtfred Tengesdals bortgang. Olaug 
Norheim overtok etter Danielsen som varamedlem. 
Magne Helland overtok som vara etter Per Arne Ergas bortgang. 
Cato Rosenberg overtok som vara etter at Torbjørn Vasstveit flyttet ut av kommunen.   
    
Møter 
 
Eldrerådet har hatt 7 møter og behandlet 50 saker. I tillegg er det avholdt et møte i 
forbindelse med økonomiplanen og et fellesmøte sammmen med Rogaland 
fylkeskommune – Eldrerådet.  
Eldrerådets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær. De har jevnlig 
kontakt med ca. 1 møte pr. måned, pluss telefonisk kontakt ved behov. Siste møte før 
sommeren ble avholdt på Lura boas og siste før jul på Åse boas. 
 
Eldrerådet er representert i: 
 

• Leirgauken ved Karen Margrethe Mjelde 
• Sunn by ved Ragnar Teigen 
• Den kulturelle spaserstokk ved Suzanne Bollie 

 
 
 

http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=5&width=145&page_url=http://www.innante.no/seminar_ny.html&query=torolf+nordb%C3%B8&thumb_url=http://media3.picsearch.com/is?5itDaULw_UIwKJfVIWMTDptp48xLFkfyFeoLW4YCd0w%26height%3D115&image_url=http://www.innante.no/images/Semniar/torolff.jpg&height=131
http://www.startsiden.no/sok/bilder/iframe?filesize=5&width=145&page_url=http://www.innante.no/seminar_ny.html&query=torolf+nordb%C3%B8&thumb_url=http://media3.picsearch.com/is?5itDaULw_UIwKJfVIWMTDptp48xLFkfyFeoLW4YCd0w%26height%3D115&image_url=http://www.innante.no/images/Semniar/torolff.jpg&height=131�


 
Kjell Danielsen har hatt ansvar for å gjennomgå og gi uttalelser i forbindelse med 
regulering og byggesaker. Det har vært 67 saker i 2014.  
 
Eldrerådets medlemmer har også deltatt i forskjellige møter i regi av kommunen. 
 
Eldrerådet har tatt opp og gitt uttalelse i følgende saker: 
 

• Innovasjon i omsorg – delprosjekt bemanningsreduksjon. 
• Orienteringssak – Tjenesteinndeling – 3. tertial 2013.  
• Oppfølging av sak – Innovasjon i omsorg  – delprosjekt bemanningsreduksjon. 
• Innovasjon i omsorg – delprosjekt felles tildelingskontor og delprosjekt 

tjenestemodell. 
• Leirgauken – utgivelser – sak til eldrerådet fra Mossiges Minde. 
• Frivillig arbeid i eldreomsorgen. 
• Høring – Kommuneplan for Sandnes 2015 – 2030. 
• Høring – Kommunedelplan for Sandnes (Sentrumsplan) 2015 – 2030. 
• Høring – Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030. 
• Sak fra Skeianetunet vedrørende trim for eldre på senteret. 
• Orienteringssak – Pårørendeundersøkelse i bo- og aktivitetssentre. 
• Orienteringssak – Tjenesteinndeling – 1. tertial 2014.  
• Vilkår for tildeling av tjenester. 
• Vurdering av mulighet for midlertidige sykehjemsplasser på Riskatun. 
• Orienteringssak – Plan for legetjenester.  
• Omsorgsplan 2012 – 2030, statusrapport 2014. 
• Økonomiplanen 2015 – 2018. 
• Besøksteam – evaluering av tilbudet. 
• Frisklivssentralen – statusrapport. 
• Konkurranseutsetting av driften av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. 
• Strategi for veldferdsteknologi i Levekår. 
• Strategi for frivillighet i Levekår. 
• Status – Innovasjon i omsorg – delprosjekt bemanningsreduksjon. 
• Sandnes kommunes innsatspokal 2014 – Sigurd Holm Sirevåg fikk pris etter 

forslag fra Sandnes eldreråd. 
 
Eldrerådet har også jobbet med følgende saker: 
 

• Gjennomgått handlingsplanen. 
• Utarbeidet budsjett. 
• Stort fokus på Sandnes helsesenter (SHS) og nytt boas. 
• Kulturprisen 2014. 
• Årets senior. 
• Tråløst nettverk på bo- og aktivitetssentrene. 
• Integrert boligutbygging   - møte med Selvaag bolig. 
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Økonomiplan 2015 – 2018 
 
I forkant av presentasjonen av økonomiplanen hadde leder og nestleder møte med 
Kommunaldirektøren i Levekår. 
 
Til rådmannens forslag til økonomiplan ga vi følgende uttalelse: 
 
Eldrerådet ser på positivt på at: 
 

• Det er satt av 2 mill til videre planlegging av bygging av nye sykehjem. 
• Hverdagsrehabilitering videreføres og styrkes. Dette er en investering som vil gi 

økonomisk gevinst på sikt. 
• Innovasjon/velferdsteknologi styrkes. 
• Det er en økning til eldre/seniorsentrene. 

 
Eldrerådet ser det imidlertid betenkelig at: 
 

• Åpning av utvidet Riska boas er utsatt av økonomiske grunner til medio 2016. Vi 
forventer at tidsplanen med ferdigstillelse i 2015 opprettholdes.  

• Dekningsgraden på 25 % for heldøgnsplasser nedjusteres. 
• Riskatun blir nedlagt som følge av at Sandnes Helsesenter blir åpnet. Eldrerådet 

mener bestemt at dette må brukes til midlertidige sykehjemsplasser inntil 
Rundeskogen boas blir åpnet. 

• Det legges opp til urimelig store innsparinger i helse og omsorg i 2017 og 2018.  
Det vil bli flere og flere eldre i kommunen, og vi mener derfor det er uforsvarlig 
med så store innsparinger. Store kutt i hjemmetjenesten vil gi dårligere og ikke 
tilfredsstillende tilbud til hjemmeboende eldre. Nok kvalifisert personell er en 
forutsetning for en forsvarlig pleie. 
 

Eldrerådet stiller seg spørrende til at det opprettes en ny stilling, Controller fagstab 
levekår, når det samtidig skjæres så kraftig ned på andre poster i budsjettet. 
 
Eldrerådet stiller seg også spørsmål om et felles tildelingskontor er til det beste for 
brukerne, og ønsker å få vite mer om hva dette vil innebære.  
 

Sandnes eldreråd vil til slutt trekke fram at det utføres mye bra arbeid 
innen området Levekår. Det gjøres en stor innsats til tross for at det er 
blitt utført store reduksjoner og presset på de ansatte er stort. 
Kommunen har mange gode medarbeidere som daglig gjør sitt ytterste 
for at eldre og syke skal få en så god hverdag som overhodet mulig. 
Eldrerådet vil rette en stor takk til alle!! 

 
Verdens aktivitetsdag 10.mai 
 
I anledning Verdens aktivitetsdag arrangererte eldrerådet i samarbeid med Gand vgs 
og eldre/seniorsentrene aktivitetsdag 12.mai i Sandvedparken. Et kjempe flott 
arrangement på en strålende dag. Flere møtte opp og deltok på poster som elevene 
hadde laget, her var engasjemnetet stort. Alle koste seg deretter med kaffe og kaker 
som også elever på Gand vgs hadde laget. 
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Gratiskonsert i i Sandnes kirke 26.mai 
  
Sandnes eldreråd inviterte alle i Sandnes til gratis konsert i Sandnes kirke. Blandakoret 
Frøysang fremførte vakker korsang med dirigent Geir Munthe-Kaas i spissen. 
 
Senioruka 2014 
 

• 28.september - Aktivitetsdag i Arboretet 
• 30. september ble det arrangert ”Vi over 60 fest” på Hotel Residence. 
• 1. oktober – Kafè med politisk time på Mossiges Minde. 

 
Senioruka arrangeres i samarbeid med eldre/seniorsentrene. 
Det var dårlig oppslutning i Arboretet, dette arrangementet går ut til neste år.  
Vellykket arrangement på Mossiges Minde med god oppslutning.  
Veldig positivt  å arrangere festen på Hotel Residence, dette vil vi gjenta til neste år.  
Årets senior ble offentliggjort på festen – Anne Marie Rønneberg fikk prisen. 
 
Kurs/konferanser: 

 
- Storbykonferanse for eldrerådene i de 10 største byene i Trondheim 2. – 5. juni 

2014. Her stilte vi med 5 deltakere. 
- Seniorkonferansen i Stavanger 5. november 2014. Her var Sandnes eldreråd 

representert med 4 deltakere. 
 
 
Sandnes, 22.01.15 
 
 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
Leder        Sekretær  
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