
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 31.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 
  

Saksliste: 

 

Sak 19/15 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 1. juni 2015 

 

Sak 20/15 Arne Buchholdt Espedal informerer: 

- Status Riskatun  

- Skatteinngangen  

- Med mer 

 

Sak 21/15 Kapasitet lindrende enhet i Sandnes kommune 

 

Sak 22/15 Orienteringssak – Status tjeneste inndeling – 1.tertial 2015 

  Se vedlagt sak 

 

Sak 23/15 Forsøk med statlig finansiering av omsorgtjenester 

  Se vedlagt sak 

 

Sak 24/15 Høringssvar utkast til Demensplan 2020 

Se vedlagt sak samt uttalelse fra Sandnes eldreråd sendt Helse- og 

omsorgsdepartementet 

 

Sak 25/15 Informasjon 

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

- Senioruka 2015 

- Møte med kommunaldirektør 

- Møte med Sand i Lurabyen 

- Midtsommerfesten på Tronessenteret 

- 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: 

5/2015 
Møtedato: 

31. august 2015 
Saksnr: 

19 - 25/15 

Til stede: Gudmund Buøen (møteleder), 

Ragnar Teigen, Arne Buchholdt Espedal, 

Cato Rosenberg (vara) og Magne Helland 

(vara) 

Meldt forfall: Aase-Brit Borsheim, Kjell 

Danielsen, Karen Margrethe Mjelde, Suzanne 

Bollie, Aase Kristensen Bø (innkalt som 

vara) 

 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.00.  Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

Sak 19/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 1. juni 2015 

 

- Sekretær hadde her to anmerkninger fra protokoll 1.juni 2015: 

 

o Det var uteglemt tid og sted som var mandag 1. juni 2015 fra kl. 

10.00 – 13.30 på Austrått boas 

o I eventuelt: Saken om eldreboliger på Høle, ikke Riska som det stod 

protokollført. 

 

Sak 20/15 Arne Buchholdt Espedal informerte om: 

 

 Status Riskatun  

 

o De ansatte er nå i gang og det vil komme brukere på plass i 

løpet av denne uken. Det er her 12 plasser, avdeling for 

demente. 

 

 Riska boas og Rundeskogen boas er begge i rute. 

 

 Skatteinngangen 

 

o Går litt opp og ned i fra mnd til mnd, Det regnes med en økning, 

men ikke så stor som budsjettert. 

 

 

Sak 21/15 Kapasitet lindrende enhet i Sandnes kommune. 

 

Eldrerådet tok opp dette på møte den 31.08.15.  

 

Sandnes eldreråd har mottatt bekymringsmelding om at det er for liten 

kapasitet på lindrende enhet i Sandnes kommune.  

På grunnlag av dette stiller eldrerådet spørsmål til Kommunaldirektøren i 

Levekår om kapasiteten for lindrende behandling er god nok i kommunen, og 

ønsker en redegjøring av dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 22/15 Orienteringssak – Status tjenestetildeling – 1.tertial 2015 
 
Saken ble behandlet i møte 31.08.15 med uttalelsesfrist 02.09.15 til Utvalg for helse- 
og sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering men eldrerådet vil komme med følgende tilleggsuttalelser: 

- Eldrerådet reagerer på de store utgiftene for utskrivningsklare pasienter fra 

SUS. 

- Eldrerådet stiller spørsmål om SUS sender pasientene for tidlig ut, og om 

vurdering av pasienten blir gjort av flere enn en lege ved utskrivelse. 

- Eldrerådet stiller også spørsmål om det er for dårlig kapasitet på SHS pga 

pasienter blir liggende for lenge – blir langtidspasienter og opptar 

korttidsplassene. 

 

Sak 23/15 Forsøk med statlig finansiering av omsorgtjenester 
 
Saken ble behandlet i møte 31.08.15 med uttalelsesfrist 02.09.15 til Utvalg for helse- 
og sosialtjenester og uttalelsesfrist til Bystyret 08.09.15.  
 

 Eldrerådet støtter det vedtatte forslaget om at Sandnes kommune ikke søker om 

deltagelse i «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» 

 

Sak 24/15 Høringssvar utkast til Demensplan 2020 
 

Saken ble behandlet i møte 31.08.15 med uttalelsesfrist 02.09.15 til Utvalg for helse- 

og sosialtjenester. 

 Eldrerådet støtter det vedtatte forslaget om at Utvalg for helse- og 

sosialtjenester gir sin tilslutning til dem framlaget høringsuttalelsen. 

 I tillegg legger vi ved Sandnes eldreråds uttalelse til Demensplan 2020 som er 

sendt Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 

Sak 25/15 Informasjon 

- Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

o Kjell har hatt 11 reguleringssaker siden sist møte. 

o Ragnar informerte om samling i Forum Sunn By. Dette ble 

arrangert i Arboretet med informasjon, tur og lunch. 

 

- Senioruka 2015 

o Det vil komme artikkel i Lokalavisen og i Sandnesposten i forkant 

av Senioruka. 

o Alle medlemmene i Eldrerådet oppfordres til å delta på 

arrangementene. 

 

 

 

 

 



 

- Møte med Kommunaldirektør angående Økonomiplanen 

o Leder og nesteleder hadde møte med Kommunaldirektøren 23.juni 

kl. 10.00 og hadde bla annet oppe disse sakene: 

 Økonomiplanen 

 Integrert boligutbygging 

 Satsing på Hverdagsrehabilitering 

 Eldrerådet mener kommunen må innhente opplysninger  

om «Menn i helse» 

 

- Møte med Knut Sand i Lurabyen 

o Eldrerådet ønsker samarbeid med Lurabyen og Rundeskogen boas. 

o Eldrerådet hadde møte 23.06.15 og skal ha nytt møte den 10.09.15. 

 

 

- Midsommerfest på Tronessenteret 18.juni 

o Aase-Brit og Ragnar representer Eldrerådet og stilte som frivillige 

denne dagen. I tillegg var også ordfører og varaordfører med som 

frivillige grillmestre. 

 

- Åpent møte i Sandnes AP – Vil du være med og forme fremtidens 

eldrepolitikk? 

o Aase-Brit og Gudmund deltok på dette møtet. 

 

- Brev er sendt ordfører angående aldersgrensen på honnørtakst.  

Ordfører har fått følgende svar fra Kolumbus: 

 
Til ordføreren i Sandnes 
 
Takk for henvendelsen og interessen for våre takster. 
 
Det er korrekt at Kolumbus har foreslått en endring i aldersgrensen for 
honnørtakst, blant annet for å kunne finansiere billigere honnørbilletter til alle 
honnørberettigede. I Rogaland er Fylkestinget takstmyndighet, og det er 
dermed Fylkestinget som tar en eventuell beslutning i denne saken. Saken er 
nå til politisk behandling, og vil bli behandlet i Samferdselsutvalget 
30.september. 

 

 

 

Eventuelt: 

 

Ragnar Teigen tok opp problemet med for lite busser i lokalmiljøet og for store 

avstander til bussholdeplasser for eldre og funksjonshemmede.   

Eldrerådet engasjerer seg ikke i dette, men oppfordrer Ragnar til å ta kontakt med sitt 

bydelsutvalg.  

 

 

 

Sandnes 02.09.2015 

 

 

 

Gudmund Buøen    Anne Tjessem Ognedal 

nestleder       sekretær  


