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STRATEGI FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2015-2020, 
STATUSRAPPORT 2016 

Saken gjelder 

I denne saken presenteres statusoppdateringer i forhold til strategi for velferdsteknologi 2015-

2020.  Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok gjeldende strategi for velferdsteknologi for 

perioden 2015 – 2020 i sak 29/14.  Strategien var også en orienteringssak til Bystyret i sak 

64/14. 

 

Om velferdsteknologi 

Velferdsteknologibegrepet beskriver teknologiske løsninger som skal styrke den enkeltes 

mulighet for egenmestring, forsterke brukernes trygghet, bevegelsesmulighet og muliggjøre 

økt fysisk og kulturell aktivitet. Velferdsteknologi innebærer også mulighet til økt trygghet for 

pårørende og tjenesteinnovasjon. 

 

Et av hovedmålene er at ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger skal 

innbyggerne i Sandnes kommune oppleve trygghet og større 

egenmestring i sin hverdag der de bor.  

 

Innbyggerne skal oppleve tjenestene de mottar som fleksible, med stor grad av 

brukermedvirkning. Bruk av velferdsteknologi skal gi bedre ressursutnyttelse i fagutøvelse og 

forvaltning. 

 

En av rådgiverne i fagstab levekår har nå ansvaret for å følge opp alle prosjekter innen dette 

området. I 2015 har fokuset blant annet vært følgende: 

 

Trygghetspakke/Trygghetsalarm 

Det skal anskaffes nye trygghetsalarmer, med mulighet for utvidelse til «trygghetspakke».  De 

analoge trygghetsalarmene skal skiftes ut til digitale løsninger. 

 

Det har pågått et stort nasjonalt arbeid med å få på plass felles standarder og anbefalinger for 

kommunene som skal anskaffe nytt system. Arbeidet med velferdsteknologiprogrammet skal 

gå frem til 2020 og er dermed i kontinuerlig endring. En del nasjonale anbefalinger er allerede 



på plass, mens andre ting er under utarbeidelse. Helsedirektoratet anbefaler kommunene til å 

anskaffe digitale trygghetsalarmer. 

 

Kommunen har valgt å avvente helsedirektoratets anbefalinger og har dermed forskjøvet 

anskaffelsestidspunkt fra 2015 til 2016.  Kommunen er i dialog med Stavanger kommune om 

samarbeid med anskaffelse av trygghetsalarmer. Arbeidsgruppen har i tillegg drøftet alternativ 

for i neste fase utrede mulighet for et interkommunalt responssenter som kan håndtere både 

trygghetsalarmer og andre varsler/alarmer samt fremtidig telemedisin. 

 

Anbudskonkurranse for digitale trygghetsalarmer skal lyses ut før sommeren 2016. 

 

Nødnett 

Nasjonalt arbeides det med utbredelse av nødnettet. Nødnettet er et digitalt 

kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Sandnes kommune har via 

legevakten blitt koblet opp til nødnettet i 2015. 

 

Informasjonsskjermer 

I strategien var det et mål om at informasjonsskjermer skulle installeres i samtlige 

institusjoner innen utgang av 2015.  Grunnet vansker med teknisk løsning så har dette ikke 

vært mulig.  Det er forventet en avklaring rundt hvilken teknisk løsning som skal benyttes til 

dette formålet innen utgangen av april 2016. 

 

Trådløse nett 

Det er installert trådløse nett på samtlige bo -og aktivitetssenter samt i avlastningsboligen. 

 

Bruk av nettbrett i hjemmetjenesten 

Per 01.04.16 benyttes nettbrett for å dokumentere i pasientjournal i tre av omsorgsdistriktene.  

Det er planlagt at alle sonene i omsorgsdistriktene benytter nettbrett til dokumentasjon innen 

sommeren 2016. 

 

Denne typen teknologi gjør kritisk informasjon mer tilgjengelig for hjemmesykepleien, og 

gjør at de kan dokumentere forløpende. 

Prosjekter med leverandører 

Sandnes kommune er i dialog med leverandører angående diverse pilotprosjekter innen 

området lys, varmestyring og dørlås som kan åpnes ved hjelp av nettbrett/smarttelefon.  Ingen 

pilot prosjekter er igangsatt i løpet av 2015. 

 

Delta på lokale/regionale og nasjonale arenaer for velferdsteknologi 

Kommunen har i 2015 deltatt aktivt i nettverk for kommunene i Sør-Rogaland og nasjonal 

klynge for velferdsteknologi (Norwegian smart care cluster) bestående av næringsliv og 

offentlig sektor. 

 

Representanter fra Sandnes kommune har deltatt på flere nasjonale dialogkonferanser i regi 

Helsedirektoratet, Høgskolen i Bergen og KS. 

Det er søkt om midler til prosjekter i samarbeid med andre kommuner, leverandører av 

velferdsteknologi og flere forskningsinstitusjoner, deriblant IRIS og Sintef.  Så langt har ikke 

disse søknadene ført til tildeling av midler, men har gitt kommunen verdifull erfaring i 

søknadsprosesser.   

 

Sandnes kommune søker nå sammen med 5 andre kommuner, IRIS og designbyrået Inventas 

om prosjektmidler fra regionalt forskningsfond for å kunne jobbe med tjenesteinnovasjon. 

Dette prosjektet er kalt «morgendagens hjemmetjenester» og er planlagt til å være et 3 års 

prosjekt. Det forventes tilbakemelding om eventuelle midler i juni 2016.  



 

GPS som en del av tjenestetilbudet/ mobile trygghetsalarmer 

Det er behov for å utvikle en tjenestemodell for GPS og etablere veiledere og beslutningsstøtte 

i tjenesten for å implementere GPS som et verktøy i fremtidig kommunal tjeneste.  Det vil 

også være viktig å styrke kommunens kompetanse til å vurdere GPS-basert teknologi brukt i 

lokalisering av personer med demens samt å prøve ut ulik GPS teknologi. 

 

Det er fra nasjonalt hold utarbeidet retningslinjer og veiledere for hvordan man implementerer 

GPS, det er derfor vurdert at det ikke er behov for å utarbeide separate retningslinjer for 

Sandnes kommune. 

 

I januar 2016 ble det etablert en prosjektgruppe som skal teste ut 5 mobile trygghetsalarmer 

med GPS sporing.  To av disse skal brukes av personer med demens, og tre skal brukes som 

trygghetsalarm for personalet.  

 

Alarm for personalet skal testes ut i bolig for psykisk utviklingshemmede og i 

avlastningsboligen.  

 

Prosjektet skal evalueres i august 2016. 

 

Velferdsteknologi integrert i nytt avlastningssenter – prosjekt «Borte bra» 

Det ble i 2015 nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

avlastningstjenesten, fagstab levekår, IT, eiendom og rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  Mandatet var å jobbe frem hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan 

være hensiktsmessig i nytt avlastningssenter for barn og unge.   

 

I forbindelse med dette arbeidet det arrangert en aktørworkshop i januar 2016 der man jobbet 

med å finne behovene til de ulike brukergruppene. I denne workshopen stilte hele 

prosjektgruppen, foresatte, arkitekt av bygget og politikere.  Et designfirma hadde blitt hyret 

inn for å fasilitere samlingen.  De hadde i tillegg intervjuet tre sluttbrukere i forkant av 

samlingen for å forsøke å kartlegge hva de ønsket seg i nytt avlastningssenter. 

 

På grunnlag av denne workshopen skal det etableres en ny prosjektgruppe som skal jobbe med 

å finne løsningen på de behovene som ble belyst. 

 

Det er i tillegg startet opp små prosjekter i gjeldende avlastningsbolig for å vurdere hvilke 

produkter som kan være hensiktsmessig i nytt bygg: 

Prøvde ut fiberdyne på 3 barn i forskjellige aldre med forskjellige diagnoser men alle har 

søvnproblemer med innsovingsproblemer, urolig søvn på natt, tidlig oppvåkning.  På 

oppholdene her når disse dyne blir brukt har nattevaktene observert mindre oppvåkning på 

natt, finner fortere roen på kvelden, for lengre og bedre søvn.  Så fiberdyna har hatt god 

virkning med mindre søvnproblemer. 

 

Sandnes kommune har i tillegg en «robotkatt» på utlån fra Lyse.  Denne typen 

velferdsteknologiske løsninger er per i dag stort sett testet på mennesker med demens, men vi 

har valgt å teste dette ut på barn og unge i avlastningsboligen for å se om dette kan gi en verdi 

i form av sansestimulering gjennom lek. 

 

Samhandling med frivillige 

Det ble i 2015 innvilget tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til prosjekt med frivillighet i 

Levekår. Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal sørge for at strategi for frivillighet i 

Levekår blir implementert i tjenesteområdet.  Frivillighetskoordinatoren skal Levekår skal 

samarbeide med andre tjenesteområder for utvikle helhetlig og lett tilgjengelig informasjon 



om frivillighet og se på om teknologiske løsninger kan forenkle samhandling mellom 

frivillige og tjenestemottaker.   

 

Målet er å legge til rette for større mulighet for fleksibilitet og valgfrihet ift oppsett og 

organisering for frivillig innsats.  Idefasen skal være ferdig innen utgangen av 2016.  

Vurdering av velferdsteknologi som hjelpemiddel innenfor rusarbeidet 

Sandnes kommune deltok i 2015 i en innovasjonsdialog sammen med Lyse Smartly, RIO, 

KORFOR og Ipark AS for å kartlegge mulighet for å igangsette et prosjekt og utvikle 

teknologisk hjelpemiddel til tidlig intervensjon og forebygging av tilbakefall for rusavhengige. 

 

Sandnes kommune deltok som en referansekommune i denne dialogen. 

 

Forebygging av fall samt opptrening og vedlikehold av fysisk funksjonsevne 

Det ble fra februar 2015 til september 2015 gjennomført et pilotprosjekt med ergometersykkel 

med motivasjonsverktøy i tre omsorgsdistrikt.  Motivasjonsverktøyet består av et 

filmbibliotek fra over 80 kommuner i Norge, deriblant 4 filmer fra Sandnes.   

 

På bakgrunn av dette pilotprosjektet ble sykler og lisenser kjøpt inn til alle distrikt, da pilotene 

ga svært positive resultater. 

 

En mer fleksibel avlastningstjeneste 

Det har kommet et ønske fra avlastningstjenesten og brukere av tjenesten om å kunne lage en 

mer fleksibel tjeneste, der brukerne selv kan være med og medvirke når deres barn skal til 

avlastning.   

 

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av fagstab levekår, avlastningstjenesten, 

samordningsenheten og brukerrepresentanter som skal lage en oversikt over hva applikasjonen 

skal inneholde. Dette gjøres ved å innhente erfaringer fra andre kommuner og videreutvikle 

dagens elektroniske informasjon. Idefasen skal være ferdig innen utgangen av 2016. 

 

Mulighetsrommet 

Sandnes kommune skal legge til rette for at befolkningen kjenner til, skaffer seg og benytter 

teknologi som kan redusere behovet for kommunale tjenester. 

 

Mulighetsrommet vil bli et hovedkontaktpunkt mot pleie- og omsorgstjenestene.  Her kan 

innbyggerne få informasjon og inspirasjon om hvordan de kan tilrettelegge for en god helse.  

Målgruppen er eldre, kronisk syke, personer med demens, mennesker med fysisk og psykisk 

funksjonsnedsettelse og pårørende.   Det vil gis informasjon om tjenester, hjelpemidler og 

velferdsteknologi på markedet som kan gjøre livet enklere for mange mennesker.  

 

Mulighetsrommet vil gjøre det enkelt for innbyggerne å finne frem til kvalitetssikret 

informasjon samlet på ett sted.  Det vil også være mulig å prøve ut en rekke løsninger i 

mulighetsrommet. Mulighetsrommet kan være et fysisk eller virtuelt rom. 

 

Det skal skapes et dynamisk mulighetsrom gjennom samarbeid med næringsliv, 

forskningsinstitusjoner osv.  De ulike brukergruppenes behov skal danne grunnlag for 

samarbeidet. Idefasen av dette konseptet skal være ferdig innen utgangen av 2016. 

 

Kompetanse 

Det skal etterstrebes at minst fem ansatte i Sandnes kommune skal delta på aktuelle 

tilgjengelige studier i strategiperioden. 

 



Det bør i 2016 gjennomføres et kompetanseløft i Sandnes kommune når det gjelder området 

velferdsteknologi. 

 

Avslutning 

Gjennomgangen av strategi for velferdsteknologi viser at behov og tiltak fortsatt er gjeldende. 

Noen tiltak er allerede godt i igangsatt, andre tiltak er under planlegging. Saken viser at det er 

behov for videre satsinger på velferdsteknologi fram mot 2020. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 31.03.2016 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Trine Vos 

 rådgiver 

Vedlegg:  
Strategi velferdsteknologi versjon 01 - 101114.docx 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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DEMENSTELEFON 

I gjeldende økonomiplan (2016 – 19) er det fattet følgende tekstvedtak: 

 

«Det vurderes etablert et telefonnummer med svartjeneste for pårørende til demente i Sandnes 

kommune.  Dette kan legges til tildelingskontoret eller en avdeling i kommunen med god 

kompetanse på både dementes situasjon, og de pårørendes situasjon.» 

 

Andelen personer med demenssykdom i befolkningen er økende.  Det er et uttrykt mål at 

personer med demens skal bo hjemme lengst mulig.  I en tidlig fase vil både personen som 

utvikler sykdommen, og dens nærmeste pårørende, ha behov for god informasjon og støtte.  

En «demenstelefon» kan være et viktig bidrag til informasjon og støtte. 

 

På Sandnes kommune sine hjemmesider er det god informasjon om demens.  Det er i tillegg 

lagt ut linker til ulike tilbud i forhold til demenssykdom. En av linkene som er lagt ut er til 

«Demenslinjen», som er en telefontjeneste drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.  

«Demenslinjen» betjenes av spesialsykepleiere med taushetsplikt som kan svare på spørsmål 

om demens, og gi gode råd og hjelp videre.  Sykepleierne som betjener demenslinjen søker 

opp lokal informasjon på den aktuelle kommunes hjemmeside for å veilede innringeren om 

bostedskommunens tilbud til personer med demens. På forespørsel bekrefter «Demenslinjen» 

at informasjon om Sandnes kun er få tastetrykk unna, slik at lokal informasjon om Sandnes 

også kan videreformidles. Telefontjenesten er gratis, og er åpen hver dag fra kl. 09.00 – 15.00.  

«Demenslinjen» kan også videreformidle kontakt til «likepersoner», det vil si personer som 

selv har opplevd demens i familien.  «Likepersoner» kan gi gode råd som bidrar til å mestre 

hverdagen med demens. 

 

På Sandnes kommune sin hjemmeside blir det informert om Nasjonalforeningen for 

folkehelsen sin «Demenslinjen».  Dette er et gratis og kvalitetsmessig godt tilbud.  Det 

anbefales at Sandnes kommune fortsatt informerer om «Demenslinjen» på sine hjemmesider, 

og ellers der det måtte være hensiktsmessig.  Det anbefales ikke å opprette en egen 

«Demenstelefon». 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 



Det opprettes ikke egen «Demenstelefon» i Sandnes kommune. «Demenslinjen» som drives av 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er et gratis tilbud det vil informeres om på kommunens 

hjemmesider og ellers der det er aktuelt å gi slik informasjon. 

 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 15.03.2016 

 

 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør  

 Sigve Engelsvold 

 rådgiver 

Vedlegg:  
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VILKÅR FOR TILDELING AV TJENESTER: DAGTILBUD - 
AKTIVITETSTILBUD 

 Saken gjelder  
Det er foretatt en gjennomgang og revisjon av vilkår for tildeling av dagtilbud – aktivitetstilbud 

for eldre og funksjonshemmede og tilhørende tjenestebeskrivelse. 

 
 Bakgrunn for saken  
Samordningsenheten tildeler tjenester ut fra gjeldende lovverk og kommunens tilgjengelige 

tilbud. Det er utarbeidet vilkår og tjenestebeskrivelser som styringsverktøy for tildeling av 

tjenestene.  

 

Vilkår for tildeling har vist seg å være et viktig forvaltningsredskap i arbeidet med å tildele 

tjenester til innbyggerne. Beskrivelsene gir en avklaring i forhold til hva tjenesten innebærer og 

hvilke vilkår som ligger til grunn for tildelingen.  

 
Det er viktig at de med størst hjelpebehov blir sikret tjenester som kan bidra 
til en bedre hverdag for den enkelte bruker. Ved å ha vilkår som sier hvem 
tjenestene er tiltenkt vil en forhåpentligvis også kunne oppnå en større 
rettsikkerhet og forutsigbarhet for de hjelpetrengende.  
 
Hva er vektlagt i de nye vilkårene  
Begrepet kriterier er erstattet med vilkår. Begrepet dagopphold-plass er erstattet med dagaktivitet. 

Målgruppen for tjenesten er både eldre, funksjonshemmede og personer med utviklingshemming. 

Det er vektlagt å utforme beskrivelser som er informative. Søkerne vet ikke alltid hvilke tjenester 

kommunen har, og hva som er det mest aktuelle tjenestetilbudet til den enkelte.  

 

Revidert vilkår for tjenesten og tjenestebeskrivelsen erstatter tidligere kriterier og 

serviceerklæringer. 

 

Vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for publikum under tjenestebeskrivelsen på 
kommunens internettside. Kommunen abonnerer på nasjonal tjenestekatalog 
og fletter de reviderte opplysningene inn i et standardisert oppsett. En del 
opplysninger er generelle og standard, blant annet informasjon om lovverk, 
saksgang m.m. Noe praktisk informasjon slik som hvor søknad sendes, 
adresse og telefonnummer er opplysninger som endres administrativt og 
dermed ikke tas med i tjenestebeskrivelsen som her presenteres.   
 



 

 

Forslag til vedtak: 
Utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenner de framlagte vilkår og tjenestebeskrivelse for 

tildeling av dagaktivitetstilbud. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 31.03.2016 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Evy Bue Fadnes 

 rådgiver 

Vedlegg:  
Vilkår for dagtilbud - aktivitetstilbud versjon 2016.docx 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 



Vilkår for tildeling av dagtilbud - 

aktivitetstilbud 

 

 

Lovgrunnlag:  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjenesten. Dagaktivitetstilbud er ikke omfattet av 

kommunens plikt til å yte nødvendige tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. 

 Kommunen kan likevel dekke sitt ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§§ 3-1 og 3-2, 6. bokstav b og c, ved å tilby tjenestene som et 

dagaktivitetstilbud. Egenandel kan da bare kreves når det følger av 

egenandelsforskriften §§ 1(1)og 8(1). 

Forutsetning:  

 Henvendelse fra bruker, pårørende, helse- og sosialpersonell. Egensøknad må 

foreligge.  

 Søker må bo i kommunen og være hjemmeboende. 

 Saksbehandler foretar en individuell helhetsvurdering av søkers helsetilstand og behov 

for aktivitet/bistand. 

Målgruppe: 

 Eldre, funksjonshemmede, personer med utviklingshemming. 

Vilkår: 

 Hjemmeboende uten alternative tilbud. 

 Vedlikeholde dagliglivets funksjoner. 

 Behov for observasjon. 

 Avlastning for pårørende. 

 Utsette/hindre institusjonsopphold. 

 Psykiske plager som angst og depresjon. 

 Hukommelsessvikt. 

 

Forutsetningene skal alltid være innfridd og minst ett av vilkårene må være tilstede for at 

vedtak om hjelp skal fattes. 

 

Er søker ikke samtykkekompetent vedrørende ivaretakelse av egen helse og behov for 

aktivitet kan nærmeste pårørende skrive under på egensøknad. Dersom det er oppnevnt verge 

for ivaretakelse av egen helse og behov for aktivitet skal verge skrive under på søknaden. 

Vurdering av samtykkekompetanse skal være dokumentert av behandlende helsepersonell.  

 

 

Dagtilbud - aktivitetstilbud – beskrivelse av 

tjenesten 
 



Dagaktivitetstilbud innebærer: 

 Tilrettelagt aktivitetstilbud på et aktivitetssenter. 

 Tilbudet ytes på dagtid i ukedager. 

 Ulike aktiviteter og rehabiliteringstiltak. 

 Tilbudet kan innebære personrettet praktisk bistand, det vil si hjelp til egenomsorg og 

personlig stell. 

 Faste måltider. 

 Transport til dagsenteret kan organiseres mot egenandel. 

 

Overordnet mål: 

Bidra til at innbyggerne i Sandnes kommune kan leve et aktivt og selvstendig liv i egen bolig. 

 

Servicemål: 

Avtale om besøk for vurdering av hjelpebehov gjøres innen to uker etter mottatt søknad. 

Tjenesten revurderes årlig. 

Vedtak gis for et gitt antall dager pr uke. Tilbudet er stengt i forbindelse med helligdager. 

Bruker får beskjed dersom det blir endringer i forhold til avtalte dager. 

 

Hva forventes av brukeren: 

 Gi beskjed dersom brukeren ikke kommer til avtalt tidspunkt. 

 Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov. 

 Gi melding om fravær. 

 

Egenbetaling: 

Dagaktivitetstilbud for eldre har en egenandel for opphold/mat/transport. Betalingssatser 

fastsettes årlig av Bystyret. 

Dagaktivitetstilbud gitt som avlastning er gratis. 

Dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede er organisert slik at bruker betaler transport og mat 

selv. Der tjenesten inkluderer spesialtransport til/fra aktivitetssenteret skal det betales 

egenandel etter gjeldende satser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

3/2016 

Møtedato: 

18. april 2016 

Saksnr: 

18 - 26/16 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund, Øivind Johannessen, Per 

Øverland og Annelin Tangen. 

 

Ikke innkalt: Magne Helland og Peder 

Andreas Hassel-Sørensen 

 

Meldt forfall:  

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 11.30 Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

Sak 18/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29. februar 2016 

 

 

Sak 19/16 Annelin Tangen informerte om: 

 

 Framdrift nytt boas 

o Det er søkt etter leder 

o 1.januar 2017 tas1. etg i bruk til somatisk og korttidsplasser  

 

 Innovasjon i omsorg – framdrift, resultater og konsekvenser 

o Det er satt ned arbeidsgrupper for å se på innsparinger 

o Innovasjon i omsorg går som planlagt og parallelt med 

innsparingene 
 

 Skatteinngangen så langt i år 

o Kommunen er 20 mill i minus, samtidig som sosiale kostnader 

går opp 
 

 Vente på plass 
30 stk på venteliste men disse blir ivaretatt med andre tjenester 

 

 

 

Sak 20/16 Strategi for velferdsteknologi 2015 – 2020, status rapport 2016 

   

Saken ble behandlet i møte 18.04.16 med uttalelsesfrist 20.04.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering, men vil legge til:  

 Eldrerådet regner med å være representert i relevante grupper 

 Eldrerådet ønsker kvartalsvis tilbakemelding fra gruppene 

 

   



 

 

 

Sak 21/16 Demenstelefon 

 
Saken ble behandlet i møte 18.04.16 med uttalelsesfrist 20.04.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det vedtatte forslaget: 

Det opprettes ikke egen «Demenstelefon» i Sandnes kommune. «Demenslinjen» som drives av 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er et gratis tilbud det vil informeres om på kommunens 

hjemmesider og ellers der det er aktuelt å gi slik informasjon. 

 

 

Sak 22/16 Vilkår for tildeling av tjenester – dagtilbud aktivitetstilbud 

 
Saken ble behandlet i møte 18.04.16 med uttalelsesfrist 20.04.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet støtter det vedtatte forslaget: 

Utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenner de framlagte vilkår og tjenestebeskrivelse for 

tildeling av dagaktivitetstilbud. 

 

Sak 23/16 Forespørsel om bidrag til taxa-sykkel fra Riska boas 

 

Saken ble behandlet på møtet. Eldrerådet vil vurdere saken i forbindelse med årets 

regnskapsoppgjør. Vi gir Riska boas en skriftlig tilbakemelding. 

 

 

Sak 24/16 Gravplassmeldingen 2015 – 2040 

 

Saken ble behandlet på møtet 18.04.16 og ønsker å komme med følgende uttalelser: 

 

 Utredningen er svært god og grundig 

 Det må legges til rette for flere navnete minnelunder. Disse bør være 

sentralt plasserte og enkelt å komme til 

 Det bør gis god og fyldig informasjon om de ulike 

gravferdsmulighetene 

 

I tillegg vil vi kommentere at søppeldunken i nordre enden på Sandnes kirkegård må komme 

på plass igjen. Informasjonstavla ved minnelunden på Soma har feil navn på billedhuggeren. 

Vedkommende heter Per Odd Årrestad, ikke Orrestad 

 

Uttalelsen sendes ordføreren 

 

 

 

 

 



 

Sak 25/16 Menn i helse 

 

 Eldrerådet mener at prosjektet Menn i helse må tas opp igjen. Det er 

spesielt viktig i disse tider med stor arbeidsledighet. Eldrerådet ber 

Utvalg for helse og sosialsaker vurdere saken på ny. 

 Karen Margrethe tar dette med videre til eldrerådet i fylket 

 

 

 

Sak 26/16 Informasjon 

 

- Reguleringssaker – Øyvind  

o 9 reguleringssaker siden sist møte 

 

- Eldrerådet i fylket – Karen Margrethe 

o Trafikksikkerhet i Rogaland - nedgang i skadde/døde. Eldrerådet i 

fylket ønsker informasjon om eldre i denne sammenheng 

o Fordeling av statlige tilskudd til kulturformål i fylket. Storånå får 

200 000,- i tilskudd 

 

- Årsmelding 2015 fra Høle Mini Eldresenter 

o Leder leste årsmeldingen opp på møtet 

 

- Aase-Brit informerte om: 

o De 10 benkene til bo og aktivitetssentrene er levert ut 

o Verdens aktivitetsdag 10 mai blir gjennomført som i fjor kl. 13.00 – 

15.00. Eldrerådets medlemmer oppfordres til å delta 

o Mandag 12. september gratiskonsert i Sandnes kirke kl. 18.00 

o Senioruka 2016 – programmet er på plass. Eldrerådets 

medlemmer oppfordres til å komme forslag til Årets senior 

 

 

Eventuelt: 

 

Per tok opp følgende saker:  

 

 Ved bygging av ny stadion, bør kommunen se til at det bygges eget rom 

til syke og eldre 

 På Storbykonferansen i Fredrikstad innhenter eldrerådet informasjon 

om bruk av Taxa-sykkel  

 

 

 

 

 

Sandnes 19.04.2016 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

leder        sekretær  

 


