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Orientering om Stortingsmelding 15 (2017-2018) - Leve hele livet 

Saken gjelder 
Saken gir en orientering om Stortingsmelding 15 samt status for Sandnes kommune på de 

innsatsområdene som er skissert i stortingsmeldingen. 
 
Om meldingen 

Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» ble godkjent 
i statsråd i mai 2018. 

 
Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan 
reformens løsninger kan gjennomføres lokalt. Kommuner som omstiller seg i tråd med 

reformen vil prioriteres innenfor relevante statlige støtteordninger. Reformperioden vil starte 
1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. 

 
Reformens målgruppe er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på 
institusjon. Målgruppen har ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. 

Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å 
skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. 

 
Reformen skal bidra til at: 

 Eldre opplever gode leveår med god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den 
helsehjelpen de trenger når de har behov 

 Pårørende ikke blir utslitt og at de kan ha en jevn innsats for sine nærmeste 

 Ansatte opplever et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en god 
faglig jobb 

Meldingen kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-
20172018/id2599850/ 
 

En god hverdag – for alle 
Bystyret vedtok planen «En god hverdag – for alle!» i februar 2018. Planen dekker en bred 

brukergruppe og ikke bare de over 65 som reformen «Leve hele livet» er rettet mot. Det er 
likevel ingen motsetninger mellom tiltak i den nylig vedtatte planen og reformen. Planen skal 
bygge opp om at brukerne skal oppleve en god hverdag, tjenestene skal være helhetlige og 

samordnede, tjenestene skal være rettet mot forebygging og helsefremming. Verdier som 
selvstendighet, mestring, verdighet, trygghet og medbestemmelse er sentrale. 

 
Hovedmålene er uttrykt slik: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/


 Innbyggerne skal oppleve å være selvstendige i eget liv. 
 Innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. 

 Tjenestene skal gis på laveste effektive nivå. 
 Tjenestene skal preges av stor grad av brukerinvolvering. 

 

Innsatsområder 
Leve hele livet har fem innsatsområder: 

1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 

4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenestene 

 
På hvert av innsatsområdene legger reformen fram fem utfordringer og fem forslag til 

løsninger. Løsningene er kun forslag som må tilpasses lokale forhold og behov i samarbeid 
med andre sektorer, frivillige og andre aktører i lokalsamfunnet. 
 

I det følgende beskrives innsatsområdene i Stortingsmelding 15 (2017-2018) og en kort 
oppsummering av status i Sandnes i henhold til disse. Statuspresentasjonen er ikke 

uttømmende. 
 
Innsatsområde 1: Et aldersvennlig Norge 

Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utvikling vil ikke være 
tilstrekkelig å møte de nye eldregenerasjonene. Leve hele livet skal følge opp regjeringens 

strategi for et aldersvennlig samfunn. Det må bygges partnerskap mellom aktørene og 
utfordre den eldre befolkning til å delta i planlegging av egen alderdom og omgivelser.  
 

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har fem hovedelementer: 
1. Planlegg egen alderdom 

2. Eldrestyrt planlegging 
3. Nasjonalt nettverk 
4. Partnerskap på tvers av sektorer 

5. Seniorressursen 
 

 
 
 

 
 

Status i Sandnes: 
I forberedelsesfasen av «En god hverdag – for alle!» ble det arrangert et dialogmøte der bl.a. 
Sandnes eldreråd og pensjonistorganisasjoner var invitert for å gi innspill.  

 
Sandnes kommune inngikk i 2016 en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bidra 

til å bli et demensvennlig samfunn. Formålet med avtalen er å tilrettelegge for at mennesker 
med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta 
i nødvendige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, delta i 

kulturaktiviteter og lignende. Kommunen har gitt undervisning til blant annet Sandnes 
bibliotek, byprestene, Mega Brueland, Rogaland Taxi, apoteket Vågen, Sandnes sparebank, 

Gand videregående. Næringslivet bør bli mer engasjert til å etterspør slik undervisning. 
Informasjon om undervisningen og kontaktperson finnes på kommunens internettside 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/diverse/demensvennlig-samfunn/ 
 
I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan er det kommet inn synspunkter fra eldre 

ved hjelp av elektronisk spørreundersøkelse og besøk på eldresenter og i interesseforeninger. 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/diverse/demensvennlig-samfunn/


 
Innsatsområde 2: Aktivitet og fellesskap 

Leve hele livet peker på viktigheten av aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap.  
Utfordringer oppsummeres kort som ensomhet, inaktivitet, aktivitetstilbud som ikke er 
tilpasset individet, lite systematisk samarbeid med frivillige, manglende møteplasser samt 

dårlig ivaretagelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov. 
 

Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å skape økt aktivitet, gode opplevelser og 
fellesskap: 

1. Gode øyeblikk 

2. Tro og liv 
3. Generasjonsmøter 

4. Samfunnskontakt 
5. Sambruk og samlokalisering 

 
Status i Sandnes: 
Eldre- og seniorsentrene er viktige brikker i å gi gode tilbud til den eldre befolkningen. 

Tilbudene spenner fra sosialt samvær til kurs og matombringing. Frivilligsentralen organiserer 
frivillig hjelp til mange og engasjerer også eldre i frivillig arbeid. Frivilligsentralen har nylig 

startet et rådgivningskontor for pensjonister der eldre kan få råd om arv, testamente, 

fremtidsfullmakt, overføring av hus, velferdsteknologiske løsninger med mer.  

Bo- og aktivitetssentrene samarbeider med barnehager og skoler i nærområdet for å knytte 
bånd mellom generasjoner. «Aktivitetsdosetten» er tatt i bruk som metode ved ett bo- og 

aktivitetssenter. Aktivitetsdosetten innebærer at pasienter på sykehjem får en daglig «dose» 
med aktiviteter. Frivillige er delaktige i å utføre aktivitetene sammen med pasientene. Det er 

mange ulike sosiale sammenkomster på bo- og aktivitetssentrene fra sang og musikk, 
andakter, foredrag osv. 
Den kulturelle spaserstokken gir tilbud både til hjemmeboende og til beboere på bo- og 

aktivitetssentrene. 
 

Innsatsområde 3: Mat og måltider 
Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Maten skal se, dufte og 
smake godt samt være ernæringsmessig riktig. Hovedutfordringene som skisseres i 

meldingen er manglende systematisk oppfølging, manglende sosialt fellesskap, få måltider og 
lang nattfaste, lite mangfold og valgfrihet samt lang avstand mellom produksjon og servering. 

 
Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å redusere underernæring og skape gode mat- 
og måltidsopplevelser: 

1. Det gode måltidet 
2. Måltidstider 

3. Valgfrihet og variasjon 
4. Systematisk ernæringsarbeid 
5. Kjøkken og kompetanse lokalt 

 
Status i Sandnes: 

Det er stort fokus på ernæring både i institusjon og hjemmebaserte tjenester. Høsten 2017 
ble tidspunktet for middagsservering forskjøvet til ca klokka 16.00 i alle bo- og 
aktivitetssentrene slik at beboerne tilbys 4 faste måltider. Det er gode erfaringer med senere 

middagsservering. Beboere som ønsker mat utenom måltider får det. Det er en fast 
middagsmeny som rullerer med mulighet for valg av middag. Dette valget må gjøres i god 

tid. Rådmannen har foreslått å flytte Sandnes matservice som produserer og leverer maten, 
til levekårsområdet. Det er et nært samarbeid mellom kjøkken og avdelinger. BMI blir kartlagt 

og dokumentert. 
 



Innsatsområde 4: Helsehjelp 
Leve hele livet skal skape de eldres helse- og omsorgstjenester, der det viktigste spørsmålet 

er: Hva er viktig for deg? Eldre skal bli verdsatt og involveres i beslutninger. Eldre skal få leve 
hjemme så lenge som mulig med støtte til å mestre hverdagen. 
 

Meldingen peker på utfordringer som manglende oppmerksomhet på mestring og 
forebygging, dårlig oversikt over sammensatte behov, lite bruk av fysisk aktivitet og trening, 

manglende bruk av nye behandlingsformer, kartlegging og oppfølging av den enkelte må 
systematiseres. 
 

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger: 
1. Hverdagsmestring 

2. Proaktive tjenester 
3. Målrettet bruk av fysisk trening 

4. Miljøbehandling 
5. Systematisk kartlegging og oppfølging 

 

Status i Sandnes: 
Hverdagsmestring og brukermedvirkning er grunnleggende verdier og alle tjenester skal ha 

utgangspunkt i dette. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal stilles ved utforming av 
tjenestetilbud og tiltak.  
Mestringsenheten og Omsorg har deltatt i to ulike læringsnettverk, begge med fokus på 

forbedringsarbeid gjennom arbeid med verdigrunnlag, samarbeid, recovery, 
brukerinvolvering, helhetlige tjenester og gode pasientforløp. Gjennom læringsnettverkene 

ble det startet forbedringsarbeid som skal videreføres. 
Når det gjelder trening har Frisklivssentralen tilbud om turgruppe og utetreninger med fokus 
på bedre kondisjon og styrke. Fysio- og ergoterapi har fallforebyggende trening samt andre 

trimgrupper støttes. 
 

Brukerens egne behov, ressurser og mestringsopplevelse settes i fokus. Alle 
levekårstjenestene skal utvikle holdninger og verktøy i tråd med dette.  Det skal utvikles 
praksis, rutiner, samarbeid og erfaringsdeling i og mellom virksomhetene som bidrar til 

måloppnåelsen om at bruker skal mestre sine utfordringer på best mulig måte og at tjenesten 
skal være helhetlig og sammenhengende.  

 
Innsatsområde 5: Sammenheng 
Leve hele livet tar sikte på å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres 

pårørende. Målet er å gi økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger 
mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med færre ansatte å forholde seg til. 

 
Utfordringene kan oppsummeres med: for lite personorientert tilnærming, for lite avlastning 
og støtte, for dårlig kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til, for mange 

krevende overganger mellom tjenestetilbud, 
 

Reformen foreslår fem løsninger der målet er økt trygghet og forutsigbarhet: 
1. Den enkeltes behov 
2. Avlastning og støtte til pårørende 

3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet 
4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem 

5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus 
 

Status i Sandnes: 
De fleste eldre som utskrives fra sykehus og har behov for et opphold i sykehjem kommer til 
Sandnes helsesenter. I den grad en utskrivelse kan planlegges er det god kommunikasjon og 

samhandling med Stavanger universitetssjukehus i forkant av utskriving. I neste omgang 



starter planlegging av utskriving til hjemmet i samarbeid med hjemmetjenesten. Fra 
september 2018 ble Sandnes helsesenter og hjemmetjenesten samlet i en enhet for å sikre 

gode overganger i pasientforløpene. Læringsnettverkene ser også på tiltak som kan sikre 
gode overganger. 
Tilgjengelig velferdsteknologi er i ferd med å bli samlet på Sandnes helsesenter slik at 

potensielle brukere kan få opplæring før utskriving. 
Tjenestene har etablert et system med primærkontakt slik at bruker og pårørende vet hvem 

som har hovedansvar for brukeren. Dette er med å begrense antall hjelpere for hver enkelt 
bruker. 
Det er etablert en pårørendestategi, sak 3/18 i utvalg for helse- og sosialsaker. 

 
Videre framdrift 

Stortingsmeldingen skisseres en gjennomføringsperiode på fem år med fire faser: 
 Forberedelse og oppstart i 2019 

 Kartlegging og planlegging 2019-2020 
 Implementering og gjennomføring 2121-2023 
 Evaluering og forbedring 2023 

 
Stortingsmeldingen er en kvalitetsreform for arbeidet rundt eldre. Den viser retningen 

gjennom innsatsområdet og forslag til løsninger. Sandnes er godt i gang med mye av dette 
arbeidet. Likevel er det et utviklingspotensiale til å videreutvikle tjenesten og iverksette nye 
løsninger/tiltak for å oppnå både målene i stortingsmeldingen og intensjonen i «En god 

hverdag – for alle!» om at flere eldre skal bli mer selvhjulpne og kunne bo hjemme så lenge 
som mulig. 

 
Områder som bør vurderes med tanke på nye innsatser er bl.a. aktivitet og fellesskap for 
personer som bor hjemme, helseopplysning, fysisk trening og ernæring. 

 
Rådmannen vil vurdere om det er behov for og mulighet for ekstern finansiering av en 

prosjektstilling for å forberede og sette i gang tiltak. Regjeringen har avsatt midler til 
gjennomføring av reformen uten at det er konkretisert helt hvilke tiltak dette gjelder. 
 

Videre vil tiltak som følge av reformen «Leve hele livet» innarbeides i «En god hverdag – for 
alle!» som skal følges opp med en statusrapportering ved årsskiftet 2019/2020 og revisjon i 

slutten av 2021. 
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
 

 
Rådmannen i Sandnes, dokumentdato 

 
Bodil Sivertsen 
rådmann 

 Elin Selvikvåg 
 kommunaldirektør 

 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Høring - lovfesting av dagaktivitetstilbud for personer med demens 

Saken gjelder 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag om å lovfeste plikt for 
kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Forslaget 
innebærer endring i helse- og omsorgstjenesteloven (HOL), med tilføying av nytt nummer 7 

under § 3-2 første ledd. HOD foreslår også endringer i forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester, med presisering av kommunens rett til å kreve egenandel for 

dagaktivitetstilbud. 
 
Lenke til høringsforslaget: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-
kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personar-med-

demens/id2615655/?expand=horingsnotater  
 

Høringssvaret skal avgis digitalt på regjeringen.no etter behandling i utvalg for helse- og 
sosialsaker. Frist for høringssvar er 14.1.2019. 
 

Bakgrunn 
En av de store utfordringene samfunnet står ovenfor er økt levealder og endret 

alderssammensetning. Det antas at antall personer med demenssykdom vil doble seg de 
neste 20 årene. Et satsingsområde er bedre tilrettelegging av de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene for å møte den framtidige veksten. 

 
Regjeringen vil utvikle et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens og 

deres pårørende i felleskap. Tjenestetilbud skal være fleksible og legge til rette for at 
personer med demens kan mestre eget liv best mulig. Et av tiltakene i demensplan 2020 for å 
nå denne målsettingen er å bygge ut aktivitetstilbud for å sikre at alle hjemmeboende med 

demens som ønsker det skal få et aktivitetstilbud. Kommunen vil få en lovfestet plikt til å tilby 
et tilrettelagt dagaktivitetstilbud fra 1.1.2020. Dag- og aktivitetstilbud skal gi mening, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personar-med-demens/id2615655/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personar-med-demens/id2615655/?expand=horingsnotater
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-om-lovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personar-med-demens/id2615655/?expand=horingsnotater


mestring og gode opplevelser for den enkelte, avlaste pårørende og mulig utsette behov for 
institusjonsinnleggelse. 

 
Helsedirektoratet har siden 2013 administrert et stimuleringstilskudd for kommuner som 
etablerer tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens. Sandnes kommune har 

mottatt slikt tilskudd fra 2013 for til sammen 19 plasser ved Austrått og Lura 
dagaktivitetssenter. De årlige tilskuddsmidlene tilsvarer cirka 30% av antatt driftsutgifter. I 

høringsnotatet foreslås tilskuddet økt til 50%, med en videreføring over rammetilskuddet fra 
2020. 
 

Forslag til regelendring 
Sitat fra høringsnotatet: 

Departementet gjer framlegg om at lovplikta blir teken inn som nytt nummer 7 i helse- og 
omsorgstenestelova § 3-2 første ledd med denne ordlyden: 

"7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens" 
 
For å gjere reguleringa av retten til å krevje eigendel tydelegare gjer departementet framlegg 

om at det blir teke inn eit nytt andre ledd i § 8 i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester med denne ordlyden: 

"Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7. Kommunen kan ikke kreve egenandel dersom 

dagaktivitetstilbud gis som avlastningstiltak for pårørende, jf. loven § 3-6 nr. 2." 
 

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune 
Kommunen har følgende kommentarer til høringsnotatet: 
 

Høringsnotatet gir en god beskrivelse av dagens lovverk, som i all hovedsak ivaretar 
kommunens plikter overfor innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. Dagens 

lovverk er primært diagnoseuavhengig og har i stedet innbyggers behov som utgangspunkt. 
En diagnose i seg selv er ikke avgjørende for hvilke behov den enkelte har. Kommunene har i 
dag mulighet til å organisere og tilrettelegge tjenestetilbud etter egen vurdering av hva som 

er nødvendig og forsvarlig å tilby sine innbyggere. En lovfestet plikt for dagaktivitetstilbud til 
personer med en demensdiagnose kan ekskludere andre som har kognitiv svikt med ulike 

funksjonstap og behov for et tilrettelagt dagaktivitetstilbud. Departementet viser til at 
dagaktivitetstilbud ikke er en ensartet tjeneste og at kommunene til en viss grad fortsatt kan 
gjøre en selvstendig vurdering av hvordan dagaktivitetstilbud skal tilbys den enkelte. Dersom 

det blir en lovfestet plikt for kommunen til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens, må det tydeliggjøres at det ikke gir en automatisk rett til slikt tilbud. 

Kommunene må fortsatt kunne gjøre en individuell vurdering av hva som anses som 
nødvendig og forsvarlig tjenestetilbud for å ivareta den enkelte brukers behov. Vurderingen 
må gjelde forsvarlig kvalitet og omfang av nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

 
Ut fra HOD sin redegjørelse er det noe uklart hva som blir den store forskjellen fra dagens 

lovverk. 
 
 

 
 

Forskrift om egenandel 
Sandnes kommune støtter en tydeliggjøring av lovverket om hvilke tjenester kommunene kan 

ta egenandel for. Kommunen mener likevel at forslaget til endring i forskrift kan føre til 
uklarheter knyttet til egenandel for andre brukergrupper enn de med demensdiagnose. 
 

 



 
 

 
Forslag til vedtak: 
Utvalget gir sin tilslutning til den fremlagte høringsuttalelsen. 

 
 

 
 

 
 
Rådmannen i Sandnes, 05.11.2018 

 
Elin Selvivåg 

kommunaldirektør 
 Evy Bue Fadnes 
 rådgiver 

 
 

 
Vedlegg:  
 

         
 

 
 

 
 
 

 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 
Møtenr: 

6/2018 
Møtedato: 

13. november 2018 
Saksnr: 

34 – 41 /18 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen- Margrethe Mjelde, 

Øivind Johannessen, Martha J. Ulvund, Annelin 

Tangen og Liv Jorun Markussen  

 

Ikke innkalt: Magne Helland 

Forfall: Per Øverland   

 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 13.30 og ble holdt på Riska bo og aktivitetssenter.  

I tillegg til eldrerådets medlemmer var Signe Elin Joachimsen invitert og to sekretærer fra Politisk sekretariat Tove 

Iren Vatne og Anita Løland.  

 

Dette var siste møte for året og vi avsluttet med lunch og informasjon og omvisning ved Maria Rubbestad, 

avdelingsleder på Riska boas. 

 

Dette var også siste møte til sekretær Anne Tjessem Ognedal. Hun ble takket for godt utført arbeid og positivt 

engasjement i eldrerådet i 7 år. Hun ble overrakt blomster og vase. 

 

 

Sak 34/18  Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 25. september 2018 

 

   

Sak 35/18  Annelin informerte om: 

 

 Ombygging av aktivitetsrom på Åse boas? 

- Det er startet med prosjektering 

- Det er bekymring fra fysio/ergo i forbindelse med det nye aktivitetsrommet, Signe Elin følger opp 

denne saken  

 Leilighet for eldre på toppen av hotellet bak rådhuset? 

- Det vil bli laget leiligheter for eldre. Beboerne kan benytte hotellets fasiliteter 

 Status «Menn i Helse» 

- Det skal tas inn 9 menn til våren 

- 6 helserekrutter fortsetter i lære  

 Ventelister 

- 6 venter hjemme på langtidsopphold 

- 10 venter på langtidsplass på institusjon 

- 3 venter på korttidsopphold 

 Åpning av avdeling på Lura boas? 

- Avdelingen åpnes høsten 2019 

- Rekruttering begynner på nyåret 

 Bruk av dobbeltrom? 

 Det skal gradvis trappes ned til 9 rom  

 Skatteinngangen 

- Oktober var en god skattemåned 

 

  



Sak 36/18 Oppnevning av representanter i brukerråd 

- Eldrerådet er positiv til å delta i brukerråd 

- Det er 8 bo- og aktivitetssentre i tillegg til Trones bolig og eldresenter som skal ha representanter 

samt vara 

- Medlemmer fra pensjonistorganisasjonene kan benyttes som vara 

- Signe Elin sjekker når disse skal oppnevnes 

 

 

Sak 37/18 Styrking av koordinerende enhet (KE) – representant fra eldrerådet 

- Liv Jorunn blir eldrerådets ressursperson i KE 

 

 

Sak 38/18 Orientering om Stortingsmelding 15 (2018 – 2018) – Leve hele livet 

 

Saken ble behandlet i møte 13.11.18 med uttalelsesfrist 21.11.18 til Utvalg for helse- og 
sosialtjenester og 10.12.18 til Bystyret 

 
Eldrerådet synes det er et positivt, ryddig og oversiktlig dokument, men har følgende kommentarer: 

 Innsatsområde 2 – side 3 vedrørende status i Sandnes. Det er Pensjonistforbundet som har startet opp 

rådgivningskontor i Frivilligsentralen. 

 I forbindelse med velferdsteknologi og opplæring i dette, foreslår eldrerådet et samarbeid med 

videregående skoler i Sandnes. Videre foreslår vi oppretting av Seniornett. 

 Det er ønskelig at kommunen engasjerer seg i turtilbudet for eldre og ensomme som Lions og eldrerådet 

har startet opp. Det vises til side 6 – «Områder som bør vurderes med tanke på nye innsatser» 

 

Sak 39/18 Høring – lovfesting av dagaktivitetstilbud for personer med demens 

- Høringsuttalelsen tas til orientering 

 

Sak 40/18 Økonomiplanen 2019 – 2022 

 Signe Elin gikk igjennom det som berører Levekår og svarte kortfattet og greit på spørsmål fra 

eldrerådets medlemmer.  

  

Eldrerådet sender uttalelse om Økonomiplanen til politikere, kommunaldirektør, rådmann og ordfører. 

  

Se vedlagt uttalelse 

 

 

 

Sak 41/18 Informasjon 

- Karen Margrethe – Eldrerådet i fylket 

o Det skal settes opp skilting av kulturområder og minnesmerker i turområder 

o Kartlegging av eldrerådene i fylket 

- Martha – Den kulturelle spaserstokken 

o Kommunen har fått midler og det satt opp et variert og bra program 

o Jens Thordal gjør en fabelaktig jobb 

- Martha – Konferanse for kommunale eldreråd 06.11.18  

o Bra konferanse der Leve hele livet og folkehelse i Rogaland var i fokus 

 

 

 

 

 

 

 



- Aase-Brit -  Evaluering av Senioruka 2018 

o Vi er fornøyd med Senioruka 

o Seniorfesten går ut neste år 

o Det blir et utvidet arrangement 1. oktober i forbindelse med Politisk time som skal være 

på Tronessenteret 

- Aase-Brit - Oppfølging av saker fra Storbykonferansen 2018 

o Der var Skype konferanse 8.november der det ble gått gjennom svarene som er kommet 

inn  

o Hvert eldreråd følger videre opp de sakene de anser som viktigst 

o Storbykonferansen 2019 blir i Tromsø 4 – 6. juni 2019 

- Aase-Brit - Foredrag med Tobba Sudmann – Leve hele livet  

o Ca 30 ansatte møtte, gode og positive tilbakemeldinger fra de frammøtte 

o 60 eldre møtte og det var en fin og livlig stemning. Her måtte det trimmes og det hele ble 

avsluttet med herlig kringle og kaffe 

- Aase-Brit – Forsand eldreråd 

o Forsand vil bli invitert til å delta på Aktivitetsdagen 2019 og Senioruka 2019 

- Øivind – Pensjonistforbundet er omorganisert  

o Lokallaget i Sandnes øker til 600 medlemmer fra 0.01.19 

- Førstehjelpskurs for eldre – Sanitetsforeningen  

o Aase-Brit vil utfordre Gandsfjord Seniorsenter på 40 års jubileet til å arrangere kurs 

- Revidert Kommuneplan 2019 - 2022 

o Eldrerådets uttalelser er tatt hensyn til 

o Link til kommuneplanen https://www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan 

o Vedlegg: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16391640?agendaIte
mId=15024316 

- Møteplan  

o Møtedatoene er fastsatt og den leggers ved protokollen 

 

 

 

 
 

Da takker sekretæren for seg og ønsker alle en god jul og godt nyttår!!! 
Lykke til med arbeidet videre 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes 14.11.18 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

Leder       sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16391640?agendaItemId=15024316
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16391640?agendaItemId=15024316


Til 

Rådmannen i Sandnes kommune 

Ordfører 

Kommunaldirektør for Levekår 

Politiske partiene 

 

 Sandnes eldreråd 

   

   

   Sandnes 14.11.2018 

 

 

Deres ref:        Vår ref:    

Saksbehandler  Arkiv:    

 

 

 

Ad forslag til Økonomiplan 2019 – 2022 

 

Eldrerådet har behandlet rådmannens forslag til Økonomiplan i møte den 13.11.18.   

 

Eldrerådet ser positivt på at: 

 

 Hjemmetjenesten blir styrket 

 Seniortrimmen i Sandneshallen ligger inne i basisbudsjettet 

 Det blir en liten styrking av bevilgningene til eldre/seniorsentrene 

 

Eldrerådet vil imidlertid påpeke at: 

 De små eldresentrene må få bevilget mer midler 

 Kompetansen til de ansatte i omsorgssektoren må heves i forhold til den økende eldrebefolkningen 

 Det må satses på alternative boformer der enkelte servicetjenester er tilknyttet boligene 

 Egenbetaling på tjenester og husleie må stå i forhold til økning i pensjonen 

  

Sandnes eldreråd vil til slutt trekke fram at det utføres mye positivt arbeid innen området Levekår. Kommunen har 

mange gode medarbeidere som daglig gjør sitt ytterste for at eldre og syke skal få en så god hverdag som 

overhodet mulig. Eldrerådet vil rette en stor takk til alle!! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sandnes Eldreråd 

 

 

 

…………………………………….. 

Aase-Brit Borsheim   

 

…………………………………. 

Anne Tjessem Ognedal 

 



Møteplan for Sandnes Eldreråd 2019 
 

 

 

 

        

Hovedmøter tirsdager kl. 09.00 – 11.00.   
         

UKE DAG DATO  STED 

4 Tirsdag 22.januar Møterom 1A Rådhuset 

9 Tirsdag 26.februar Nye Rådhuset 

15 Tirsdag  9.april Nye Rådhuset 

22 Tirsdag 28.mai Lura boas 

35 Tirsdag 27.august Nye Rådhuset 

41 Tirsdag 8.oktober Nye Rådhuset 

46 Tirsdag 12.november Åse boas 

 

Verdens Aktivitetsdag 2019  

Arrangement på Skeianetunet og Sanvedparken tirsdag 7.mai 2019 

 

Senioruka uke 40 

Arrangement på Trones bolig og eldresenter tirsdag 1. oktober 2019 
 


