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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 29. august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 
 

Saksliste: 

 

Sak 25/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 29. mai 2017 

 

Sak 26/17 Annelin Tangen informerer: 

- Hva har skjedd i sommer? 

- Med mer 

 

Sak 27/17 Status tjenestetildeling – 1. tertial 2017 

  Sak vedlagt 

 

Sak 28/17 Læringsnettverk pasientforløp for eldre og kronisk syke 

  Sak vedlagt 

 

Sak 29/17 Kafédrift i Byhagen 

 

 

Sak 30/17 Informasjon 

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

- Storbykonferansen 2017  

o Endelige uttalelser vedtatt på konferansen ligger vedlagt 

- Konferanse for kommunale eldreråd 2017 

o Mandag 6 november i Stavanger 

o Påmelding til sekretær innen 20.09 

- Overrekkelse av Christiania Bike torsdag 24.08 

- Senioruka 2017 – status 

- Møte med administrasjonen i Levekår 

- Møte med fysio/ergo avd 

- Oppdatert møteplan 2017 

o 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    

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no
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SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Utvalg for helse- og sosialtjenester 06.09.2017  

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 30.08.2017 

Eldrerådet      29.08.2017 

 

Arkivsak : 13/06290 

Arkivkode : --- 

Saksbehandler : Frode Otto 

 

 

Status tjenestetildeling - 1. tertial 2017 

 

STATUS TJENESTETILDELING – 1. TERTIAL 2017 
OMSORGSTJENESTER 

 

Utskrivingsklare pasienter 1. tertial 2017: 

 

Betaling for utskrivingsklare pasienter på Stavanger Universitetssjukehus har vist følgende 

utvikling etter at betalingsplikt ble innført januar 2001: 

 

Periode 2013 2014 2015 2016 2017 

1. tertial 307.250,- 689.310,- 3.140.784,- 3.099.579,- 3.369.011,- 

2. tertial 705.375,- 799.940,- 2.390.915,- 1.648.830,-  

3. tertial 837.375,- 2.561.510,- 1.452.053,- 2.067.795,-  

Totalt 1.850.000,- 4.050.460,- 6.983.796,- 6.816.204,- 3.369.011,- 

 

For årets første 4 måneder er det betalt for 729 døgn på Stavanger universitetssjukehus, med 

en døgnpris på 4622. (4505,- i 2016). I januar og februar var det spesielt mange mange 

utskrivingsklare pasienter med en markant nedgang i mars og april. Etter at Rundeskogen bo- 

og aktivitetssenter åpnet i januar 2017 er avtalen om kjøp av plasser i Gjesdal avviklet.  

 

Tildelte tjenester 1. tertial 2017 og venteliste pr 30.04.17 

(Tall i parentes gjelder 3. tertial 2016) 

 

Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 

 
Type opphold 2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

Tildelte langtidsopphold 36 56 46 35 44 54 

Tildelte bokollektiv/bofellesskap 2 11 4 5 9 4 

Tildelte rullerende opphold 7 6 7 1 6 2 

Tildelte korttidsopphold 202 2211 2112 2223 1954 2395 

Sum 247 294 268 263 254 299 

1: I tillegg er det gjort 216 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

2: I tillegg er det gjort 266 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

3: I tillegg er det gjort 265 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

4: I tillegg er det gjort 258 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

5: I tillegg er det gjort 267 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 
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Søkerliste: 

 15 (22) personer oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og 

venter på tildeling av plass. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og 

omsorgstjenester. Av de 15 (22) er 8 (12) ivaretatt med korttidsopphold i påvente av 

langtidsopphold. 

 17 (12) personer oppfyller kriteriene for tildeling av rullerende opphold eller 

korttidsopphold i sykehjem eller plass i bokollektiv/bofellesskap. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester.  

 

Dag- og aktivitetssenter for eldre: 

 173 (163) personer har dagopphold pr 30.04.17. 

 52 (46) personer er tildelt dagopphold. 

 57 (55) personer har avsluttet dagopphold. 

 1 (3) personer trenger dagopphold. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Serviceleiligheter: 

 138 (143) personer bor i serviceleilighet pr 30.04.17. 

 7 (7) personer er tildelt serviceleilighet.  

 3 (8) personer oppfyller kriteriene for tildeling av serviceleilighet. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

 532 (552) personer får praktisk bistand pr 30.04.17. 

 38 (135) personer er registrert som nye mottakere av praktisk bistand. 

 37 (140) har avsluttet praktisk bistand. 

 0 (0) personer venter på tildeling av praktisk bistand. 

 

Hjemmesykepleie: 

 1145 (1149) personer får hjemmesykepleie pr 30.04.17. 

 324 (311) personer er registrert som nye brukere av hjemmesykepleie. 

 320 (225) har avsluttet hjemmesykepleie. 

 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 

Trygghetsalarm: 

 715 (721) personer har trygghetsalarm pr 30.04.17. 

 79 (66) personer er innvilget trygghetsalarm. 

 69 (58) har avsluttet trygghetsalarm. 
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Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonsnedsettelse: 

Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

 3 (1) personer er tildelt bolig i perioden. 

 34(39) personer (hvorav 7 (12) er under 18 år) med psykisk utviklingshemming/andre 

funksjonsnedsettelser står på venteliste til bolig. I påvente av slik bolig mottar de 

andre omsorgstjenester/avlastningstjenester/barneverntjenester. Personer som er tildelt 

bolig i påbegynte prosjekter er ikke med i tallet.  

 

Plass i dagaktivitetssenter: 

 77 (76) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 30.04.17. 

 1 (2) er tildelt plass i dagaktivitetssenter.Tilsynstilbud for elever med 

funksjonsnedsettelser i ungdomsskole og videregående skole: 

 2 (3) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Kvål og Vågsgjerd dagaktivitetssentre (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 1 (1) elev har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager i avlastningsboligen 

 4 (5) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 21 (22) ungdomsskoleelever har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

gjennom ulike tilbud (ikke inkludert i ovennevnte tall). 

 

BOLIGTJENESTEN 

 

Vanskeligstilte boligsøkere: 

Kriteriet for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker er at søkeren ikke er i stand til å løse 

boligspørsmålet på egen hånd. 

 

Dato: 31.08.14 31.12.14 30.04.15 31.08.15 31.12.15 30.04.16 31.08.16 31.12.16 30.04.17 

På venteliste 166 141 130 111 84 73 70 64 85 

Bofellesskap 

psykisk 

helse/bolig i 

nærheten 

22 36 30 21 16 15 6 6 7 

 

Tildelte boliger: 

 
2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

18 27 19 19 24 32 34 60 45 

 

Tildelte bofellesskap psykisk helse: 

 
2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2 2 0 2 0 4 2 2 1 
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Midlertidig husvære: 

Tabellen viser hvor mange personer som benyttet seg av midlertidig overnatting eksklusiv 

Akutten samt ca kostnad. 

 
 1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

Antall personer 103 98 80 72 53 59 45 

Kostnad, omtrentlig 5,3 mill 4,7 mill 3,2 mill 2,8 mill 2,2 mill 1,7 mill 2 mill 

 

Startlån: 

 
 2. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

Antall startlån 49 50 28 31 30 35 33 27 

Beløp, mill kr 51,3 51,3 24,8 33,8 45,6 44,9 54,45 49,5 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 25.07.2017 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

    

 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

   SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Utvalg for helse og sosial Dato 06.09.17 

Sandnes eldreråd Dato 29.08.17 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Dato 30.08.17 

 

Arkivsak : 16/09849 

Arkivkode : 430 

Saksbehandler : Marianne Skrettingland 

 

 

Læringsnettverk pasientforløp for eldre og kronisk syke 

Sandnes kommune deltar i dag i et læringsnettverk: Læringsnettverk for gode pasientforløp 

for eldre og kronisk syke. Deltakere er 17 kommuner i Rogaland sammen med Helse 

Stavanger og Helse Fonna. 

Dette er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og KS. Sandnes startet opp et læringsnettverk høsten 2016.  

Nettverket i Sandnes består av følgende medlemmer: 

 

Marianne Skrettingland, rådgiver, leder for nettverket 

Lisbet Loen Ommundsen, pasientkoordinator Sandnes helsesenter 

Ingunn Lindefjell, soneleder Omsorg sør 

Gunn Vignes, leder Samordningstjenesten 

Tina Torbergsen, leder hverdagsrehabilitering 

Sigve Engelsvoll, omsorgssjef Omsorg øst 

Svein Henning Haarr, fastlege 

Julie Sønnervik, sykehjemslege  

 

Læringsnettverket startet i august 2016, og avsluttes desember 2017. I denne perioden er det 

tre 2-dagers samlinger for alle deltagerne i nettverket med foredrag og gruppearbeid. I 

Sandnes har vi jevnlige møter i nettverket for å tilpasse dette til vår kommune og lage lokale 

rutiner. 

 

Målet er å videreutvikle tjenestene sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i 

spørsmålet: Hva er viktig for deg? 

 

Vi jobber med å forbedre interne forløpsrutiner og samarbeidsrutiner mellom kommunen og 

sykehus for å oppnå helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. 

 

Målet er at vi skal skape pasientens helsetjeneste, gode overganger internt i kommunen 

(mellom sykehjem og eget hjem) og mellom sykehus og kommune og å redusere antall 

reinnleggelser. 

Fra spørsmålet: Hva er i veien med deg, til spørsmålet: Hva er viktig for deg? dreier vi fokus 

fra begrensinger til mestring. Vi vil se hele mennesket med de ressursene de har, og dermed 

kunne sette inn hjelp på det/de områdene som trengs for at pasienten skal mestre livet sitt med 

minst mulig hjelp fra kommunen. 

Fokuset er hverdagsmestring, pasienten skal være en aktiv deltaker i eget liv og få brukt egne 

ressurser. 
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Med å stille spørsmålet: hva er viktig for deg? i starten av et pasientforløp, ønsker vi at 

pasienten skal sette seg mål for det de ønsker å oppnå med tjenesten. Vi oppnår mer 

brukermedvirkning, pasienten blir mer delaktig i utforming av tjenesten og vi vil kunne gi en 

bedre, mer målrettet tjeneste.  

 

I Sandnes jobber vi med interne rutiner for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre.  

 Vi har et prosjekt med annen rapportering i hjemmetjenesten: fra høytlesing av all 

rapport på sonen til stille rapport der ansatte selv leser rapport om brukerne de skal gå 

til.  

 Tavlemøter på sykehjemsavdeling for å kvalitetssikre behandlingen av pasientene, 

spesielt viktig på korttidsavdeling med mye aktiv behandling.  

 Sjekklister for å bedre kvalitet på inn og utskriving.  

 Rutine for oppfølging av legetimeretter sykehusopphold og sykehjemsopphold 

 

 

Den store utfordringen vil bli å få implementert hverdagsmestring som tankegang ut i 

tjenestene våre. Vi må lage gode rutiner som sikrer at alle pasienter blir stilt spørsmålet: Hva 

er viktig for deg? i starten av et forløp. Pasientenes må ta i bruk egne ressurser og de 

ressursene de har i pårørende. Pasientene skal ha en aktiv rolle i sitt eget liv, ikke passive 

mottakere av hjelp. Dette vil på lang sikt forhåpentligvis føre til mer selvhjulpne pasienter 

som mestrer livet sitt bedre selv med mindre hjelp fra kommunen.  

 

Mestringsenheten deltar også i et KS-læringsnettverk innen rus og psykiske helse sammen 

med lokale samarbeidspartnere og 17 andre kommuner. Også dette nettverket har tydelig 

fokus på «Hva er viktig for deg?» og samhandling. Læringsnettverket har som mål å utvikle 

lokalbasert rus- og psykisk helsearbeid med recovery som et overordna perspektiv på 

tjenestene. Kort fortalt handler recovery om prosesser og grep som folk gjør for å mestre livet, 

kanskje på tross av psykisk helseutfordringer eller rusproblem. Ansattes rolle blir å ha 

holdninger og arbeidsmåter som støtter opp om «recoveryarbeidet» som brukeren selv jobber 

med. Å ha et recoveryperspektiv på tjenestene betyr at kunnskap og erfaringer hos de som har 

eller har hatt skoen på anses som en viktig kunnskapskilde for tjenesteutvikling.  

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, Dato 

 

 

Elin Selvikvåg  

Kommunaldirektør  

 Marianne Skrettingland 

    

 

Vedlegg: 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Demens i hverdagen 

 

Eldrerådene i de ni største kommunene samlet i Stavanger 12.-15. juni 2017 viser til 

«Demensplan 2020». 

Forskning viser at med økt levealder og flere eldre i Norge vil antall personer med demens 

sannsynligvis fordobles de nærmeste 30-40 årene. Dette gir samfunnet store utfordringer 

framover. 

Storbykonferansen 2017 velger å fokusere på den tidlige fasen i sykdomsforløpet, og ser 

nødvendigheten av å: 

 styrke kunnskap og kompetanse hos fastleger og andre i den kommunale 

helsetjenesten, for tidlig å kunne kartlegge begynnende demenssymptomer i 

befolkningen 

 involvere, informere, veilede og samarbeide med familie/pårørende om sykdommen 

tidligst mulig  

 spre kunnskap ut i samfunnet og alminneliggjøre sykdommen 

Et mer demensvennlig samfunn er et godt samfunn for alle. 

 

Sendes til: 

 Helse- og omsorgsdepartementet 

 Medlemmene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget  

 Gruppeledere Stortinget 

Kopi til: 

 Gruppeledere politiske partier, kommunene 

 Statens seniorråd (ansvar: SK) 

 LOP (ansvar: SK) 

 Pensjonistforbundet (ansvar: SK) 

 Andre pensjonistorganisasjoner 
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Mestring av egen hverdag 

 

Dette er et innspill til den nye eldrereformen «Leve hele livet».  

Befolkningsutviklingen i Norge viser en betydelig økning av antall eldre i årene framover. 

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver. Kompleksiteten i oppgaveløsningen 

vil øke samtidig som befolkningen eldes. Framfor å heve terskelen for å få hjelp, må det i 

større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og 

rehabilitering. Brukerne av tjenester må i større grad bli en ressurs i eget liv. 

Eldrerådene i de ni største kommunene samlet i Stavanger 12.-15. juni 2017 oppfordrer 

kommunene til å gjennomføre følgende tiltak: 

 Forsterke satsingen i kommunen på boligrådgivning og informasjon om lån med tanke 

på tilpassede boliger for eldre 

 Bidra til etablering av integrerte boligløsninger for eldre 

 Sikre at eldres behov vurderes ved fysisk utforming av byrom/byplanlegging 

 Sikre velferdsteknologi og opplæring i bruk av digitale verktøy. Dette stiller krav til 

den enkelte og til kommunen. 

 Sikre god og tilgjengelig transport for eldre. Kommunene må bli høringsinstans ved 

oppsett av kollektive ruteplaner. 

 Fortsette med personlig assistent etter fylte 67 år 

 Sikre god og rask tilgang på hjelpemidler  

 Bidra til aktivitet og gode felles møteplasser 

 

Sendes til: 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Helse- og omsorgsdepartementet 

 Medlemmene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget  
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 Gruppeledere Stortinget 

Kopi til: 

 Gruppeledere politiske partier, kommunene 

 Statens seniorråd (ansvar: SK) 

 LOP (ansvar: SK) 

 Pensjonistforbundet (ansvar: SK) 

 Andre pensjonistorganisasjoner 
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Pensjonsreformen 
Evaluering av pensjonsforliket 
Pensjonsreformen i 2011 fastsatte at reformen skulle evalueres i 2017. Storbykonferansen for 

eldreråd 2017 kan ikke akseptere en mulig utsettelse av evalueringen, og krever at den 

gjennomføres som forutsatt i pensjonsforliket, spesielt med henblikk på underreguleringen på 

0,75 prosent av pensjonistoppgjøret til enhver tid. 

Forhandlingsrett 
Å ta fra Pensjonistforbundet forhandlingsretten og i stedet innføre drøftinger for regulering av 

pensjon, har ført til at forbundet har fått liten eller ingen innvirkning på resultatet. 

Pensjonistene ser dette som brudd på grunnleggende spilleregler i den norske 

samfunnsmodellen. 

Storbykonferansen for eldreråd 2017 krever at Pensjonistforbundet igjen får forhandlingsrett i 

regulering av folketrygden.  

 

 

Sendes til: 

 Arbeids- og sosialdepartementet 

 Gruppeledere på Stortinget 

 Statens seniorråd 

Kopi til: 

 LOP 

 Pensjonistforbundet 

 Andre pensjonistorganisasjoner 

 Media (aviser etc.) 
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Møteplan for Sandnes Eldreråd 2017 
 

 

 

 

        

Hovedmøter kl. 10.00 – 12.00.  NB! Fom 29. august starter møtene kl. 09.00  

        

UKE DAG DATO  STED 

5 Tirsdag 31.januar Møterom 1 A, Rådhuset 

11 Mandag 13.mars Møterom 1 A, Rådhuset 

17 Mandag 24.april Møterom 1 A, Rådhuset 

22 Mandag 29.mai Trones bolig og eldresenter kl.10.00 

35 Tirsdag  29.august Møterom 1 A, Rådhuset kl.09.00 

41 Tirsdag 10.oktober Møterom 1 A, Rådhuset kl. 09.00 

45 Tirsdag   7.november  Møterom 1 A, Rådhuset (Økonomiplan) 

47 Tirsdag  21.november Rundeskogen boas kl. 10.00 

 

Senioruka i uke 40 
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

5/2017 

Møtedato: 

29. august 2017 

Saksnr: 

25 –  31/17 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder), 

Gudmund Buøen, Martha J. Ulvund, Karen 

Margrethe Mjelde, Øivind Johannessen, Per 

Øverland og Annelin Tangen  

Ikke innkalt: Magne Helland 

Forfall:  

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 10.30.  Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29. mai 2017.  

  Ny sak «En god hverdag – for alle»  

 

 

Sak 26/17 Annelin Tangen informerte om: 

 Skatteinngangen – 30 mill i minus hittil i år 

 Rundeskogen – 21 plasser, innflytting av beboere i september 

 Lura 4 vil bli rehabilitert i 2018 

 Lura 1 er snart ferdig rehabilitert 

 Lunde boas er rehabilitert, positive tilbakemeldinger 

 Mye kjekke aktiviteter på sentrene, blir lagt ut på FB. Sentrene er nøye med 

at den enkelte skriver under på godkjenning av publisering 

 

 

Sak 27/17 Status tjenestetildeling – 1. tertial 2017 

 

 
Saken ble behandlet i møte 29.08.17 med uttalelsesfrist 06.09.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester  

 

Saken tas til orientering 

 

Sak 28/17 Læringsnettverk pasientforløp for eldre og kronisk syke 

 

Saken ble behandlet i møte 29.08.17 med uttalelsesfrist 06.09.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester  

 

Saken tas til orientering 

I tillegg vil eldrerådet komme med følgende kommentarer:  

- Ressursene må brukes må den mest optimale måten til beste for den enkelte.  

- Det er viktig med en god dialog med brukere og i tillegg de pårørende, der det er 

nødvendig 

- Saken må ses i sammenheng med planen «En god hverdag – for alle» 
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Sak 29/17 «En god hverdag -  for alle» 

 

Planen ble behandlet på møte i 29.08.17 og det ble vedtatt at leder og sekretær utformer en 

tilbakemelding med innspill fra medlemmene.  

 

 

 

Sak 30/17 Kafédrift i Byhagen 

 

Eldrerådet sender henvendelse til Rådmannen med kopi til Kommunaldirektør i 

levekår og oppfordre kommunen om å starte kafédrift i Byhagen.  

Eldrerådet foreslår at dette kan drives via NAV og AKS og dette kan bli en vinn 

vinn situasjon både for unge og eldre. Dette er et flott lokale som burde bli benyttet 

mer. 

   

   

    

Sak 30/17 Informasjon 

 

 Storbykonferansen 2017 -  alle medlemmene har nå fått tilsendt 

uttalelsene  

 Konferanse for kommunale eldreråd 2017 mandag 6. november. - 

Medlemmer som ønsker å delta gir beskjed til sekretær innen  

22. september 

 Overrekkelse av Christiania Bike -  en positiv happening på 

Tronessenteret med 60 personer tilstede 

 Senioruka 2017 – Edlrerådets medlemmer oppfordres til å komme med 

forslag til årets senior 

 Møte med administrasjonen i Levekår – leder og nestleder hadde et 

positivt møte med Signe Elin Joachimsen 

 Møte med fysio/ergo – leder og nestleder hadde et positivt  møte med 

Ragna Block Wathne 

 Oppdatert møteplan – møte angående økonomiplanen blir tirsdag 7. 

november 
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Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretærer 

 


