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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 29. mai kl. 10.00 på Trones bolig og eldresenter 
 

Saksliste: 

 

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 24. april 2017 

 

Sak 21/17 Annelin Tangen informerer om: 

- Medlemskap i WHO – Aldersvennlig by 

- Disponering av overskuddet for 2016 

- Oversikt over bruk av dobbeltrom på bo- og aktivitetssentrene 

- Med mer 

 

Sak 22/17 Middagsservering på bo- og aktivitetssentrene 

  Sak vedlagt 

 

Sak 23/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og

  aktivitetssenter i Sandnes kommune  

  Sak vedlagt 

 

 

Sak 24/17 Informasjon 

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

- Storbykonferansen 2017 

- Martha – Den kulturelle spaserstokken 

- Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018 -2035. Varsel om planoppstart 

og høring av planprogram. 

o Uttalelsen fra Sandnes eldreråd sendt plansjef ligger 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    
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Arkivsak-dok. 16/06937-6 

Saksbehandler Frode Otto 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 31.05.2017 

Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 19.06.2017 

 

 

 

   

 

 

Middagsservering på bo- og aktivitetssentrene 

Saken gjelder 

Rådmannen foreslår i denne saken at tidspunkt for middagsservering i bo- og 

aktivitetssentrene forskyves til kl 16.00. 

 

Bakgrunn 

Åse bo- og aktivitetssenter har i en periode endret tidspunkt for middagsservering fra kl 13.00 

til kl 16.00 som et prøveprosjekt på en avdeling.  

 

Samtidig ble tidspunkt for middagsservering satt på den politiske dagsorden og Bystyret har 

bedt rådmannen legge frem en evaluering av forsøket med endret tidspunkt for 

middagsservering. Basert på egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner vurderes 

hvilke endringer som er ønskelige for hele kommunen og hvordan dette eventuelt kan 

gjennomføres. 

 

Dagens situasjon 

All middag blir produsert ved Sandnes matservice sitt hovedkjøkken på Åse bo- og 

aktivitetssenter etter kok-kjøl metoden. Sandnes matservice er en resultatenhet under teknisk 

og skal flytte til nytt bygg på Vatne driftsstasjon høsten 2017. 

 

Sandnes matservice leverer mat til bo- og aktivitetssentrene tre ganger i uken og middagen 

sluttilberedes enten på et mottakskjøkken bemannet med personell fra Sandnes matservice 

eller på den enkelte avdeling av avdelingens personale. 

 

Byhagen bo- og aktivitetssenter har ikke mottakskjøkken og middag sluttilberedes på 

avdelingene. En avdeling serverer middag kl 16.00 de resterende kl 13.00. 

 

Sandnes helsesenter har ikke mottakskjøkken og middag sluttilberedes på avdelingene. En 

avdeling serverer middag kl 16.00, de andre kl 13.00. 

 

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter har ikke mottakskjøkken og middag sluttilberedes på 

avdelingene. Alle serverer middag kl 16.00. 
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Det er mottakskjøkken på Lunde bo- og aktivitetssenter, Riska bo- og aktivitetssenter, 

Austrått bo- og aktivitetssenter, Lura bo- og aktivitetssenter, Rovik bo- og aktivitetssenter og 

Trones bolig- og eldresenter. Alle avdelingene serverer middag kl 13.00 unntatt en avdeling 

på Lura bo- og aktivitetssenter som sluttilbereder middagen selv. 

 

Sandnes matservice leverer varm mat til avdelingene på Åse bo- og aktivitetssenter som 

serveres kl 13.00 fra mottakskjøkkenet der. En avdeling har i en periode fått varm mat for 

servering kl 16.00. 

 

Statens ernæringsråd sine retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner anbefaler 4 

hovedmåltider og mint ett mellommåltid. Ernæringsrådet foreslår følgende tidsplan: 

 Frokost      ca kl 08.00 

 Lunsj/middag kl 12.00 

 Middag/kvelds kl 16.00 

 Kvelds/senkvelds kl 20.00 

 Minst ett mellommåltid i tillegg 

 

I Sandnes tilbys fire hovedmåltider og to mellommåltid. Det er mulighet for å velge mellom to 

middagsmenyer, men valget må skje i god tid på forhånd. Det leveres ulike dietter etter behov. 

 

Vurdering og anbefaling 

Erfaring fra flere steder har vist at servering av middag senere på dagen gir positive effekter 

som forebygging av underernæring, korter inn nattfasten, bedre tid for aktiviteter på dagtid, 

bedre søvn.  

 

På bakgrunn av erfaring fra andre steder i landet prøvde en avdeling på Åse bo- og 

aktivitetssenter å forskyve middagen. Før prøveperioden var det del skepsis fra personalet og 

beboere var redd for at det var noe sent med middag kl 16.00 og at det ble kort tid til 

kveldsmat. Etter noen måneders forsøk hadde skepsisen lagt seg betydelig. Det rapporteres om 

bedre søvn og mer frigjort tid til aktiviteter på dagtid. Erfaringen er så positive at Omsorg vest 

ønsker å videreføre endringen til alle avdelingene i distriktet. 

 

I utgangspunktet vil lunsjen bestå av brødmat og noen ganger kan det være mulig å tilberede 

noe ekstra som en varm suppe eller lignende. 

 

 

Kjøkkensjefen ved Sandnes matservice anbefaler at ordningen med mottakskjøkken 

opprettholdes. Det gir god kvalitet og matsikkerhet.  

 

De bo- og aktivitetssentrene som sluttilbereder middagen på avdelingskjøkken kan endre 

tidspunkt for middagsservering uten å involvere ansatte i Sandnes matservice. Der det er 

mottakskjøkken må Sandnes matservice forskyve arbeidstiden slik at maten er klar til kl 

16.00. Turnus må trolig justeres noe i bo- og aktivitetssentrene også.  

 

Rådmannen ønsker å endre tidspunkt for servering av middag til kl 16.00 i alle bo- og 

aktivitetssentrene innen 1. oktober 2017. Dette kan være utfordrende å få til på grunn av 

flytting av hovedkjøkkenet. Planlegging av endringen må skje i nært samarbeid mellom 

omsorgsdistriktene og Sandnes matservice og kan skje på ulike tidspunkt for sentrene. 

Sandnes matservice sitt personale driver også noen kantiner på bo- og aktivitetssentrene. Det 

er ønskelig at kantinene opprettholdes i samme omfang som i dag. På Austrått bo- og 
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aktivitetssenter vil det ikke være ressurser til å drive kantine når kjøkkenpersonalets arbeidstid 

endres. 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tidspunkt for middagsservering i bo- og aktivitetssentrene forskyves til klokka 16.00. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 11.05.2017 

 

Bodil Sivertsen 

rådmann 

 Elin Selvikvåg 

 kommunaldirektør 

 

 

         

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Arkivsak-dok. 17/01254-10 

Saksbehandler Frode Otto 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 31.05.2017 

Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 19.06.2017 

 

 

 

   

 

 

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og 

aktivitetssenter i Sandnes kommune 

Saken gjelder 

 

Bakgrunn for forskriften 

Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven. Endringene i lovteksten omfatter rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig samt kriterier og ventelister. 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e: 

 

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig 

vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester, men som oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette.] 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a: 

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og 

omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten 

eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent 

med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende 

med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. 
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Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp 

pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 

[Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent 

med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende 

med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. 

Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. 

Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 

langtidsopphold etter andre ledd.] 

Endringen innebærer en plikt for kommunen til å utarbeide en kommunal forskrift med 

kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for 

heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter som vil være best tjent med 

langtidsopphold, men hvor vedkommende kan bo hjemme med forsvarlige tjenester i påvente 

av opphold. 

 

Lovendringene innebærer at en pasient har rett til langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende 

bolig dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale 

tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester. Pasienter som oppfyller 

kriteriene for langtidsplass, men som kan bo hjemme med forsvarlig hjelp, kan settes på 

venteliste. Kommunen skal føre ventelister. 

 

Regjeringen har varslet at den vil innføre nasjonale kriterier etter at det er høstet erfaringer 

med kommunale kriterier og etter at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er 

evaluert. Dette er ikke nærmere tidfestet. 

 

Forslaget til forskrift ble i tråd med forvaltningslovens § 37 lagt ut på offentlig høring i 

begynnelsen av april med høringsfrist 1. mai 2017. Høringen ble kunngjort ved annonse i 

Stavanger Aftenblad og Sandnesposten samt på kommunens hjemmeside. Forslaget ble også 

sendt Sandnes eldreråd, Seniorsaken i Rogaland samt Sandnes demensforening.  

 

Vurdering 

Høring 

Det er kommet 3 høringssvar.  

Sandnes eldreråd uttaler «Saken ble behandlet i møte 24.04.17 og høringen ble tatt til 

orientering.» 

 

Sandnes demensforening mener at når tildelingskontoret skal følge med på 

behovsutviklingen hos de som står på venteliste må det skje i samarbeid med 

nærmeste pårørende/verge i tillegg til omsorgsdistriktene.  

 

Seniorsaken Rogaland finner ikke brukerens stemme. Ellers oppfattes forskriften som 

konkret og forståelig. 

 

Både Sandnes demensforening og Seniorsaken Rogaland tar opp et viktig tema som er 

tydeliggjort i de reglene som gjelder for tildeling av alle tjenester ikke bare for langtidsplass i 

sykehjem. Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at tjenestetilbudet skal så langt som 

mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker og det skal legges stor vekt på hva 

pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud. Rådmannen mener at brukerens 
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stemme er godt ivaretatt i det generelle regelverket og mener at det ikke er nødvendig å ta inn 

egne bestemmelser om dette i forskriften. 

 

Kriterier - vurderingsmomenter 

I forslaget til kommunal forskrift er begrepet vurderingsmomenter tatt i bruk i stedet for 

kriterier som er benyttet i lovteksten. Bakgrunnen er at det bare i svært sjeldne tilfeller vil 

være mulig å peke på objektive kriterier som vil være avgjørende for om en pasient får tilbud 

om langtidsplass eller nødvendige tjenester i eget hjem. Hvilke tjenester som skal tilbys en 

søker vil nå som tidligere, være basert på en faglig og skjønnsmessig helhetsvurdering av 

behov, og på hva pasienten selv ønsker.  

 

Sandnes kommune har hatt politisk vedtatte kriterier for tildeling av langtidsplass helt siden 

1997. Siste revisjon ble foretatt i august 2014 (utvalgssak 15/14). 

Her heter det om tildeling av langtidsopphold: 

 

«Forutsetning: 

 Søker skal ha behov for heldøgns pleie og omsorg. 

 Søker må selv ønske innleggelse og langtidsopphold i institusjon. 

 Egensøknad og relevante helseopplysninger fra lege vedrørende nåværende 

behov må foreligge. 

 Alle andre hjelpetiltak er allerede vurdert. 

Vilkår: 

 Søker har behov for tett oppfølging av fagpersonell grunnet sterk nedsatt evne 

til egenomsorg. 

Saksbehandler innhenter relevante helse- og omsorgsopplysninger fra de kommunale 

tjenestene ved behov. Tildelingskontoret behandler søknad og fatter vedtak basert på 

fysiske, psykiske og sosiale forhold etter individuell vurdering og gjeldende vilkår.» 

 

Forskriften vil avløse de gamle kriteriene. Både eksisterende kriterier og forslaget til 

momenter som skal vurderes etter forskriften bygger på en helhetsvurdering av pasientens 

behov og ressurser. 

 

Sykehjem eller tilsvarende bolig 

Plikten til å utarbeide en lokal forskrift gjelder «sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester». Med tilsvarende bolig menes det ifølge lovens forarbeider 

«boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, 

omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt». Det presiseres at lovendringene i hovedsak er 

rettet mot den eldre delen av tjenestenes brukergrupper. Rådmannen legger til grunn en at 

rettighetsfestingen av langtidsopphold og plikten til å utarbeide forskrift gjelder sykehjem i 

Sandnes og ikke botilbud med noe lavere omsorgsnivå eller som er rettet inn mot andre 

målgrupper. 

 

«Samboergaranti» 

Det har vært flere oppslag i media om eldre som ikke får bo sammen på sykehjem. Helse- og 

omsorgsministeren har oppfordret kommunene til å innføre en «samboergaranti» i arbeidet 

med denne forskriften. Flere kommuner har innarbeidet formuleringer som skal ivareta dette. 

 

Dersom det innføres samboergaranti for ektefeller og samboere (også registrerte partnere) vil 

dette kunne føre til fortrenging av pasienter med større behov. Langvarige opphold på 

sykehjem for ektefeller/samboere som ikke selv har behov for sykehjemsplass vil kunne føre 
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til en utilsiktet vridning av ressursbruken, fra å støtte innbyggere til å klare seg i eget hjem til 

et lengre opphold i institusjon. 

 

Det er uklart hvor stor pågangen vil være. Rådmannen forutsetter at behovet ikke er stort og 

antar at det vil være få tilfeller der garantien må gjøres gjeldende. Den annen part må ha 

behov for helse- og omsorgstjenester og begge må ha et sterkt ønske om å bo sammen. 

Vedtaket kan oppheves eller omgjøres når grunnlaget som det er fattet på, opphører. 

 

Kunngjøring 

Vedtatt forskrift skal kunngjøres i Norsk Lovtidend 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bystyret vedtar forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem slik den fremgår av vedlegg til 

saken. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, dokumentdato 

 

Bodil Sivertsen 

rådmann 

 Elin Selvikvåg 

 kommunaldirektør 

 

Vedlegg:  

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEMSAVDELINGER I 

BO 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEMSAVDELINGER I 

BO- OG AKTIVITETSSENTER I SANDNES KOMMUNE 

 

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes kommune ved bystyret [dato, måned, år] med hjemmel i lov 24. 

juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a annet ledd. 

 

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter med omfattende tjenestebehov 

når det gjelder retten til langtidsplass i sykehjem. 

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Sandnes kommune legger til grunn 

for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. 

Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Sandnes kommune skal følge opp personer som 

står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem. 

§ 2 Definisjoner 

Med langtidsopphold menes opphold på ubestemt tid. 

Med vurderingsmomenter menes momenter som inngår i en skjønnsmessig helhetsvurdering 

av om en pasient skal få langtidsopphold fra kommunen. 

Med venteliste menes oversikt over personer som ikke fyller vilkåret for umiddelbart å få 

langtidsopphold i sykehjem, men som anses å være best tjent med slikt opphold, og som skal 

vurderes ved ledighet. 

§ 3 Virkeområde 

Forskriften gjelder for pasienter som oppholder seg i Sandnes kommune. Forskriften gjelder i 

tillegg for pasienter som har konkrete planer om å flytte til kommunen og har et så omfattende 

tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal 

kunne flytte.  

Sandnes kommune disponerer til enhver tid over et visst antall plasser som er beregnet for 

langtidsopphold i sykehjem. Denne forskriften gjelder for tildeling av disse plassene.  

I tillegg disponerer kommunen også over ulike typer korttidsplasser i sykehjem.  

Kommunen har plikt til å yte forsvarlige og behovsdekkende helse- og omsorgstjenester 

uavhengig av pasientens bosituasjon. 

§ 4 Ansvar og myndighet 

Enkeltvedtak om tildeling av langtidsopphold i institusjon fattes av Sandnes kommune ved 

Samordningsenheten, Tildelingskontoret. 

 

Kapittel 2. Vurderingsmomenter for tildeling av langtidsopphold 
§ 5 Momenter som skal inngå i vurderingen av tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

og mulighet til å få stå på venteliste 

Om pasient får tildelt langtidsopphold i sykehjem, beror på en helhetsvurdering der blant 

annet følgende momenter inngår: 

 hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig 

behovet for helse- og omsorgstjenester er, 

 om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet 

eller med korte mellomrom, 

 om pasienten har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er, 

 pasientens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 

 om alternativer til langtidsopphold i sykehjem er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet 

hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, 

(hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, 
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forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, 

tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning, 

 om pasienten uten endring av bosituasjonen risikerer å komme til skade eller å få sin 

helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke 

skadeforebyggende eller bidra til at vedkommende får mulighet for å forbedre sin 

helsetilstand eller funksjonsevne,  

 hensynet til andre personer, herunder om pasienten er til fare for andre, og 

 om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der pasienten bor. 

Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet 

som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt 

opphold tildeles umiddelbart. Pasienten kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste. For øvrig 

vil pasienter som er best tjent med slikt bo- og tjenestetilbud, settes på venteliste. De som står 

på ventelista vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov tildeles plass først. 

For å få plass i spesialavdeling er det et vilkår at pasienten er i målgruppen for det aktuelle 

tilbudet.  

Unntaksvis kan en søker innvilges langtidsopphold dersom søker har ektefelle/samboer som 

har fått langtidsopphold og det er et sterkt ønske fra begge om å bo sammen. Det forutsettes at 

søker har behov for helse- og omsorgstjenester og delvis oppfyller punktene i § 5. Vedtaket 

kan oppheves/omgjøres når grunnlaget for oppholdet opphører. 

§ 6 Oppfølging av pasienter på venteliste 

Pasienter som kan bo hjemme og ikke har behov for langtidsopphold i sykehjem vil få 

enkeltvedtak med avslag. Pasienter som etter en konkret og individuell vurdering i medhold 

av reglene i denne forskriften kapittel 2 er best tjent med langtidsopphold i sykehjem, vil få 

enkeltvedtak om å få stå på venteliste, og vedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal 

gis i ventetida. Helse- og omsorgstjenestene skal til enhver tid være forsvarlige og 

behovsdekkende. 

Samordningsenheten, Tildelingskontoret skal følge med på behovsutviklingen hos de 

pasientene som står på ventelista i samarbeid med omsorgsdistriktene. Pasient som har fått 

enkeltvedtak om å få stå på venteliste må påregne at pasienter med mer presserende eller 

større behov prioriteres foran dem, og det gjelder ingen tidsfrist for tildeling av opphold. 

 

Kapittel 3. Betaling, klage og ikrafttredelse 
§ 7 Betaling for bo- og tjenestetilbud 

Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester i sykehjem følger reglene i forskrift 16. 

desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i 

institusjon. 

Den enkelte pasient har rett til å få et grovt overslag over hva det vil koste å ha plass sykehjem 

og helse- og omsorgstjenester i sitt opprinnelige hjem. 

§ 8 Klage 

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. Pasient- og brukerrettigshetsloven § 7-2. Klagen 

skal være skriftlig. En eventuell klage fremsettes til Samordningsenheten, tildelingskontoret. 

Dersom det ikke gis medhold oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og 

avgjørelse. 

§ 9 Ikrafttredelse og revidering av forskriften 

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2017. 

Forskriften skal gjennomgås og ved behov revideres når nasjonale kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem er vedtatt. 
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Uttalelse fra Sandnes eldreråd 

         Sandnes 02.05.17 

Til  

Plansjef Bjørn Totland 
 

Arkivsak: 17/05386-1 

Saksbehandler: Ingrid Eide 

 

Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018 – 2035. Varsel om planoppstart og høring 

av planprogram. 

 
Sandnes eldreråd har følgende kommentarer til Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035: 
 

 Planen inneholder flere viktige og interessante tema. 

 Miljøplan for Sandnes 2015-2030 side 10 – «Sandnes skal være et samfunn med gode verdier 

og likeverdig livsvilkår for alle».  

o Dette forplikter spesielt overfor de eldre innbyggerne. 

 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018 – Under revisjon side 11.  

o Her bør det settes fokus på aktivitet for eldre som i dag skal klare seg sjøl lengst 

mulig i heimen.  

 Boliger og bomiljø side 11 og 12.  

o Her vil vi presisere at det bør tilrettelegges for integrert boligutbygging dvs. boliger 

tilpasset både yngre og eldre til gjensidig nytte og glede. 

 Byrom side 12.  

o Det må tilrettelegges for universell utforming. 

 Samfunnssikkerhet side 14.  

o Det er positivt at det er satt av et eget avsnitt til dette temaet. 

 
Eldrerådet vil svært gjerne delta i det videre arbeidet av planen. 
 
Med vennlig hilsen 
Sandnes eldreråd 
Aase-Brit Borsheim       Anne Tjessem Ognedal 

leder         sekretær 
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

4/2017 

Møtedato: 

29. mai 2017 

Saksnr: 

20 – 24 /17 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder), 

Martha J. Ulvund, Karen Margrethe Mjelde, 

Øivind Johannessen, Annelin Tangen og Liv 

Jorun Markussen (vara for Per) 

 

Ikke innkalt: Magne Helland 

Forfall: Gudmund Buøen, Annlaug Skår 

Andersen (innkalt som vara for Gudmund) 

Per Øverland,  

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.00 på Trones bolig og eldresenter.  

Dette var siste møte før sommeren, og vi hadde omvisning og middag på Tronessenteret. 

Annelin måtte gå etter sak 23. 

 

 

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 24. april 2017.  

 

 

Sak 21/17 Annelin Tangen informerte om: 

 

 Medlemskap i WHO – Aldersvennlig by 

o Har ikke mer informasjon på nåværende tidspunkt og vil følge 

dette opp videre 

 Disponering av overskuddet for 2016 

o Skal opp i bystyret hva det skal investeres i 

o Kommunen driftes av disposisjonsfondet 

o Uttalelsen fra eldrerådet ligger ved saken som skal i bystyret 

 Oversikt over bruk av dobbeltrom på bo- og aktivitetssentrene 

o Det har vært 25 dobbeltrom som skal reduseres til 7 innen 2019 

o Reduseres med 10 dobbeltrom i løpet av 2017 

 Skatteinngangen 

o 0.8 mill i overskudd fra januar til og med april 

 Registrer stor aktivitet på de ulike bo- og aktivitetssentrene. De ansatte 

sammen med frivillige gjør en fabelaktig jobb 

 

 

Sak 22/17 Middagsservering på bo- og aktivitetssentrene 

 

 
Saken ble behandlet i møte 29.05.17 med uttalelsesfrist 31.05.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester og til Bystyret 19.06.17 

 

Saken tas til orientering 

Eldrerådet vil i tillegg kommentere at dette er positivt, og vil rette ros til personalet som er 

fleksible til endringene 
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Sak 23/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og

  aktivitetssenter i Sandnes kommune  

 

 

Saken ble behandlet i møte 29.05.17 med uttalelsesfrist 31.05.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester og til Bystyret 19.06.17 

 

Saken tas til orientering.    

 

Sak 24/17 Informasjon 

Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

 

 Aase-Brit - Verdens Aktivitetsdag  

o Flott å være på Skeianetunet 

o Bra samarbeid med eldre/seniorsentrene og Gand VGs 

o Godt oppmøte, ca 100 personer med elevene 

 Martha - Den kulturelle spaserstokken 

o Et variert og godt program i 2017 

o Anne sender programmet til medlemmene i eldrerådet  

o Fylket tar 10 % av det som bevilges av regjeringen til 

saksbehandling. Kultursjefene i Randaberg, Stavanger, Sola og 

Sandnes har sendt klage til fylkeskommunen vedrørende dette. 

Det er ikke kommet svar på denne henvendelsen. Eldrerådet 

oppfordrer DKSS om å sende saken til departementet. 

 Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018 -2035. Varsel om 

planoppstart og høring av planprogram. 

o Uttalelsen fra Sandnes eldreråd er sendt plansjef  

o Bygging av heis i eldre boligblokker bør prioriteres slik at eldre 

kan bo hjemme lenger. Der det er vanskelig på innsiden bør det 

ses på mulighet for å bygge heis utvendig. Det bør også lages 

døråpnere for handicappe/eldre. Det kan søkes om midler til 

dette fra sentralt hold 

 Leve hele livet/Mat – Dialogmøte i Stavanger 30.mai 

o Aase-Brit, Per, Martha og Øivind deltar fra eldrerådet  

o Karen Margrethe deltar også, men via fylkeseldrerådet 

 Storbykonferansen 2017 

o Sakene som er sendt inn fra de andre byene ble diskutert. 

Eldrerådet vil prioritere mestring av egen hverdag, demens og 

NAV ombud 

o I tillegg mener vi at forhandlingsretten/evaluering av 

pensjonsreformen bør kommenteres 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer 

 

Sandnes 29.05. .2017 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretærer 


