
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 27.april kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 

  
Saksliste: 
 
Sak 12/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 16. mars 2015 
 
Sak 13/15 Arne Buchholdt Espedal informerer: 

- Status Riskatun – tilsetting 
- Brukerråd – status 
- Orientering om varslingssaker/bekymringsmeldinger innen omsorg og 

oppfølging av disse 
- Skatteinngangen  
- Status innovasjon i omsorg 
- Oppfølging av rapport Samhandlingsreformen 
- Med mer 

 
Sak 14/15 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Senioruka 2015 
- Aktivitetsdagen 12.mai 
- Storbykonferansen 2015 
- Årsmelding fra Høle Mini-eldresenter (vedlagt) 
- 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.: 
3/2015 

Møtedato: 
27. april 2015 

Saksnr.: 
12 - 14/15 

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

Meldt forfall: Suzanne Bollie 

 
 
Sak 12/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 16. mars. 

 
 
Sak 13/15 Arne Buchholdt Espedal informerte om: 
 

• Status Riskatun  
o Kommer i gang i slutten av august, begynnelsen av september. 
o Problemer med å få tak i kvalifisert helsepersonell. 
o Eldrerådet foreslår at kommunen tar kontakt med ”Menn i 

helse” for rekruttering. 
 

• Brukerråd – status 
o Alle bo- og aktivitetsentre skal ha brukerråd. 
o Noen bo- og aktivitetsentre har. 

 
• Orientering om varslingssaker/bekymringsmeldinger innen omsorg og 

oppfølging av disse. 
o Det ses på en endring i forhold sammensetting av 

varslingsgruppen for å bedre systemet. 
 

• Skatteinngangen 
o Går foreløpig veldig bra, litt ned, men det kan ennå dekkes av 

overskuddet fra i fjor. 
 

• Status Innovasjon i omsorg 
o I det store bildet har kommunen fått til omstillingen. 
o Sykefraværet er stabilt, ingen radikal økning. 
o Det diskuteres inndeling av distriktene, om det skal være 

geografisk eller faglig inndeling. 
o Det antydes at innsparinger må framskyndes med ett år. 

 

• Oppfølging av rapport Samhandlingsreformen 
o Irisrapport – hjemmeboende eldre taper mest på 

Samhandlingsreformen 
o For mye reinnleggelser 

 
• Ø-hjelp Jæren 

o Fastlegene må bli mer oppmerksom på dette tilbudet. 
 
 

• Beredskapsplanen for helse og sosial skal nå gå inn i kommunens 
beredskapsplan. 

 
 



  
 
Sak 14/15 Informasjon 

- Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 
o Kjell har hatt 16 reguleringssaker siden sist møte. 

 
 

- Storbykonferanse i Drammen 8. – 10. juni 
o Vi har sendt 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. 

 
- Senioruka 2015 

o Tora Aasland har takket ja til å være foredragsholder/kåssør på 
Seniorfesten som skal holdes 30.september på Hotell Residence. 

 
- Aktivitetsdagen 12.mai i Sandvedparken 

o Vi skal ha møte med lærerne på Gand vgs 6.mai. 
 

- Årsmelding Høle minieldresenter 
o Positivt at vi får årsmeldingen. 
 

 
 
 
Eventuelt: 

• Eldrerådet gir uttalelse vedrørende Bussvei 2020. Eldrerådet går inn for 
traseen Strandgaten/Roald Amundsens gate, envegskjøring i hver gate. 
Arne deltok ikke i voteringer.  
 

• Sekretæren sender melding til politisk sekretariat angående valg av 
medlemmer i eldrerådet slik at foreningene rekker å ha møte i god tid 
før valget. 

 
 

 

 
 
 
 
Sandnes 27.04.2015 
 
 
 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  
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