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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 13. mars kl. 10.00 på Rådhuset Møterom 1A 
 

Saksliste: 

 

Sak 9/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 31. januar 2017 

 

 

Sak 10/17 Annelin Tangen informerer: 

- Status nytt boas, oppstart mm 

- Disponering av overskuddet 

- Med mer 

 

 

Sak 11/17 Storbykonferansen 2017 

- Konferansen er for medlemmene i eldrerådet – meld fra til Anne snarest og 

innen 1. april  

- Forslag til saker til Storbykonferansen: 

o Svingdørspasienter 

o Økonomisk støtte til helseforebyggende tiltak 

 

 

Sak 12/17 Informasjon 

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

- Ernæring og tannhelse  

- Svar på saker fra Storbykonferansen 2016 

- 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    
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

2/2017 

Møtedato: 

13. mars 2017 

Saksnr: 

9 – 12 /17 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund(fungerende sekretær) 

Øivind Johannessen, Annelin Tangen og Per 

Øverland. 

 

Ikke innkalt: Magne Helland og Annlaug 

Skår Andersen 

Meldt forfall: 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 11.00.  Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

 

Sak 9/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 31. januar 2017. 

 

 

Sak 10/17 Annelin Tangen informerte om: 

 

 Framdrift nytt boas 

o Beboere er nå flyttet inn i to etasjer i Rundeskogen, bl.a. beboere 

fra Lura boas 

o Leder og nestleder i Eldrerådet er invitert til formell åpning 

mandag 27.03 

 Disponering av overskuddet 

o Kommunen fikk et overskudd på 219 mill kr for 2016. Forventet 

lavere skatteinngang ble likevel litt høyere ved årets slutt. Kutt i 

rammene (120 mill) og mindreforbruk (80 mill) førte til resultatet. 

Totalvurdering av kommunens økonomi og bruk av 

disposisjonsfondet (2017-2018) maner til forsiktighet. Disponering 

av overskuddet vil behandles av bystyret i mai, og presserende 

behov vil kunne behandles da 

 Frivillighetskoordinatorer på boassene er i gjenge 

 Bevilgninger fra Staten (motkonjunkturtiltak) har gitt midler til Lura boas 

og Lunde boas 

 Den nye brannstasjonen, legevakten, ambulansetjenesten og Jæren 

Øyeblikkeleg Hjelp åpner etter påske 

 

 

 

Sak 11/17 Storbykonferansen 2017 

 Konferansen er for medlemmene i eldrerådet – meld fra til Anne snarest 

og innen 1. april 

 Følgende saker fra Sandnes eldreråd til Storbykonferansen ble vedtatt:  

o Svingdørspasienter  

o Økonomisk støtte til helseforebyggende tiltak  
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Sak 12/17 Informasjon 

Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

 

- Karen Margrethe – Velferdsteknologi prosjektet 

o Etablering av responssenter for trygghetsalarmer – dvs et felles 

mottakssted for utløste alarmer som kan sortere ut og formidle de 

viktige. Her diskuteres mulig kommunalt samarbeid. 

 

 

- Karen Margrethe – Leirgauken 

o Karen Margrethe vil skrive om frivillighet i form av å få tak i 

personer til ensomme eldre – til kontakt, samtale, en kaffekopp 
o Undersøke om det er mulig å legge ved Frivillig-brosjyren i 

Leirgauken 

 

 

- Gudmund – Frivilliggruppa 

o Vi avventer møteinnkalling når koordinator er på plass 

 

 

- Gudmund – Seniortrimmen 
o Seniortrimmen i Sandneshallen. Tiltaket er svært vellykket! Det 

møter 60-80 personer hver gang. Tiltaket blir nå to dager, dvs. 

onsdag og torsdag, kl. 12.00 – 13.00. Betaling, kr 30 per gang evt 

klippekort med 10 klipp til kr 250. Det er nå inngått avtale med 

Byhagen Fysio- og ergoterapi om å dekke utgiftene til instruktør, 

Karen Wisur, ut året. Utfordringen blir å få midler fra neste år. 

Dette er forebyggende helsearbeid, og vi vil søke midler fra ulike 

instanser. 

 

 

- Aase-Brit – Ernæring og tannhelse 

o Underernæring forekommer ofte hos eldre. Kommunelege Torvik 

inviteres til å orientere om ernæring og mangelsykdommer hos 

eldre, samt tannstell, til neste møte. 

 

 

-   Svar på saker fra Storbykonferansen 2016 

o Aldersvennlig by, manglende respons fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

o Sandnes bør bli medlem av WHO nettverket, på linje med Oslo, 

Trondheim og evt. andre. Eldrerådet sender saken, som anses 

viktig, til videre oppfølging i Utvalg for helse- og sosialtjenester. 
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- Annet 

o Per mente vi burde se på om det er mulig å kreve minstestandard i 

bokstavstørrelse i offentlige utsendelser – ofte er tall og bokstaver 

svært små og vanskelige å lese. 

o Det vurderes å flytte eldrerådets møter til en uke tidligere og det 

var ønskelig med tirsdagen som møtedag. Dette vil i så fall bli 

fra høsten av. 

o Øivind orienterte litt om Austråtthallen og planer om ombygging 

til aktivitetssenter mm. 

 

 

Eventuelt: 

 

 

 

 

 

 

Sandnes 20.03.2017 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Martha J. Ulvund/Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretærer 

 

 

 


