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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 21. november kl. 09.00 på Rundeskogen boas 

 
Saksliste: 

 

Sak 40/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 10. oktober 2017 

 

Sak 41/17 Gjennomgang av status tjenestetildeling v/ Frode Otto 

 

Sak 42/17 Erling Eknes informerer: 

- Status på ventelister 

- Aktivitet i Sandnes helsesenter – status pr i dag? 

- Skatteinngangen – hittil i år 

- Sykefravær i levekår – status? 

- Med mer 

 

Informasjon og omvisning på Rundeskogen fra ca. 10.00 – 11.00 

 

Sak 43/17 Utforming av ny sentrumsplan 

  Informasjon v/Ingrid Eide 

Plan, Sandnes kommune 

 

Sak 44/17 Oppfølging fra Politisk time 

 Forslag fra Ingebret Ravnås om busstransport til trim og sosial aktivitet  

Se vedlegg  

 

Sak 45/17 Informasjon 

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

- Demensgruppen – Aase-Brit 

- Erfaringskonferansen - Martha 

- Julehilsen fra Sandnes eldreråd 

- Seniortrimmen – Aase-Brit 

- Storbykonferansen 2018 – 12 - 14. 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   
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Lørdag 28. Oktober 2017 14:09 CEST skrev Ingebret Ravnaas <iravnaas@online.no>: 

  

 I dette møtet kom det fram forslag om å sette 

opp buss, f.eks 2 dager i uken med turleder. Et 

lavterskeltilbud. Ideen er å skape fellesskap og 

turer for de som ønsker å komme seg ut, som 

sitter alene og ikke har noen å gå på tur med. 

Ikke tøffe, lange turer, men i rolig tempo, 

snakke sammen og se på ting sammen. 

Trenger bare vanlige klær. Så etter en times tur 

på formiddagen, for å få en god og sosial 

avslutning, kan bussen kjøre til et seniorsenter 

hvor vi spiser middag sammen. 

  

Jeg er medlem av Lions Club 

Sandnes/Ganddal og nevnte forslaget for 

presidenten i klubben (som har fått kopi av 

dette brevet). Dette var en aktivitet som 

Lionsklubben kunne tenke seg å gi økonomisk 

støtte til. Dersom noen arbeider med å 

planlegge og realisere en slik aktivitet, må de 

gjerne ta kontakt med klubben eller meg.  

  

Med vennlig hilsen Ingebret. 
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

7/2017 

Møtedato: 

21. november 2017 

Saksnr: 

40 –  45/17 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen- Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund, Øivind Johannessen, Per 

Øverland og Erling Eknes (vara for Annelin 

Tangen) 

 

Ikke innkalt: Liv Jorunn Markussen og 

Magne Helland 

Forfall: Annelin Tangen  

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 13.00 og ble holdt på Rundeskogen boas.  

Vi fikk informasjon og omvisning ved ass.omsorgssjef Bjørn Stavheim 

 

 

 

Sak 40/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 10. oktober 2017 

 

 

Sak 41/17 Gjennomgang av status tjenestetildeling v/ Frode Otto 

   

- Dagplasser – pr dags dato ledige plasser 

- Dagplass ettermiddagstilbud – litt lite kjent. Dette er et prosjekt som skal 

evalueres til sommeren 

- Serviceleilighet – innskuddsleilighet. Dette gjør at mange ikke vil kjøpe seg 

inn og heller ønsker å leie 

- Frode tar med seg kommentaren om formuleringen vedrørende punktet 

Søkerliste 

I tillegg til å få gjennomgang av status tjenestetildeling, ba eldrerådet Frode om 

å sjekke om kommunen har fått tilsendt saken «Lov om eldreråd» til høring 

 

- Dette har Frode sjekket opp, se vedlagt svar 

 

Sak 42/17 Erling Eknes informerer: 

- Status på ventelister 

o 12 på venteliste -  8 blir ivaretatt på korttidsopphold 

 

- Aktivitet i Sandnes helsesenter – status pr i dag? 

o Rehabiliteringsavdelingen fungerer tilfredsstillende 
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- Sykefravær i levekår 

o Ingen dramatiske endringer i forbindelse med omorganiseringen. 

Det er for tiden 5,7 %, 2,1 % lavere enn på samme tid som i fjor 

 

- Omsorgsplan 2017 – 2030 – Utvalget for helse- og sosialtjenester vil drøfte 

videre forslagene som er kommet inn før saken tas opp i bystyret 

 

Sak 43/17 Utforming av ny sentrumsplan 

  Informasjon ved Ole Tonning fra Plan, Sandnes kommune  

Eldrerådet ble bedt om å komme med innspill og spørsmål til planen 

 

 

Sak 44/17 Oppfølging fra Politisk time 

 Forslag fra Ingebret Ravnås om busstransport til trim og sosial aktivitet vil 

bli fulgt opp  

 

    

Sak 45/17 Informasjon 

- Fylkets eldrerådet – Karen Margrethe informerte om: 

o Universell utforming 

o Den kulturelle spaserstokken 

 Blir pengene brukt på riktig måte? – kommunene må ha en 

representant i styret for KSS. Det har Sandnes kommune 

 

- Erfaringskonferanse for tilskuddsordning «Aktivitet for seniorer og eldre» 

o  Martha representerte Sandnes eldreråd. En interessant og lærerik 

konferanse om ulike aktiviteter og tiltak for eldre. Dersom noen 

ønsker mer informasjon om konferansen, ta direkte kontakt med 

Martha 

 

- Morgendagens aktivitetssenter – Øivind 

o Det vil bli bygget opp et opplegg på Austrått fra neste år med ulike 

aktiviteter 

 

- Den kulturelle spaserstokken - Martha 

o Det står i formålet at eldre i Rogaland skal få et profesjonelt og bra 

tilbud 

o Samarbeid mellom kultur og omsorg er viktig 

o Sandnes får ca. 300 000,- for 2018 

o Det ble presentert et bra og variert program 

 

- Demensgruppen – Aase-Brit 

o 140 personer har så langt fått opplæring angående demens, slik som 

drosjesjåfører, prester, butikkansatte og skoleelever mfl. 

 

- Møte i Seniorsaken – Gudmund 

o Karen Margrethe og Gudmund representerte eldrerådet 
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- Julehilsen fra Sandnes eldreråd 

o Fra 1. – 22. desember reiser Aase-Brit, Gudmund og Anne rundt til 

de 8 bo- og aktivitetssentrene, samt Trones bolig og eldresenter og 

Sandnes helsesenter med stor marsipankake og julemusikk ved Tor 

Arne Gjerdevik (Totto) 

 

- Seniortrimmen – Aase-Brit 

o Det er blitt bevilget midler til trim 2 ganger pr uke i 2018 

o Politikere og Sandnesposten var til stede på trimmen 

 

- Storbykonferansen 2018 skal holdes i Bergen 12. - 14. juni  

 

- Møteplan for 2018 ligger vedlagt 

 

 

 

Takker for samarbeidet i 2017 og 
ønsker alle en riktig god jul  

og alt godt for 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes 21.11.2017 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretærer 
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Hei 

Kan du videreformidle dette til eldrerådet: 

  

Jeg har sjekket i Public360 og finner ingen forespørsel om høring om endringer i 

lovgrunnlaget for eldrerådene. Kommuneadvokaten har heller ikke vært høringsinstans. 

  

Det er kommet en ny paragraf i kommuneloven som omhandler eldreråd. Den er ikke iverksatt 

ennå. Det ser ut som om departementet venter til forskriften er klar. 

  

Mvh 

Frode Otto 

Rådgiver fagstab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteplan for Sandnes Eldreråd 2018 
 

 

 

 

        

Hovedmøter tirsdager kl. 09.00 – 11.00.   
         

UKE DAG DATO  STED 

3 Tirsdag 16.januar Møterom 1 A, Rådhuset 

9 Tirsdag 27.februar Møterom 1 A, Rådhuset 

15 Tirsdag 10.april Møterom 1 A, Rådhuset 

21 Tirsdag 22.mai SHS 

33 Tirsdag 14.august Møterom 1 A, Rådhuset  

39 Tirsdag 25.september Møterom 1 A, Rådhuset  

46 Tirsdag 13.november Riska boas 

 

Senioruka i uke 40 

 

Tirsdag 6 november blir det et møte med gjennomgang av Økonomiplanen 2019 - 2022 

 


