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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 14.august kl. 09.00 – 12.00 på Trones bolig og eldresenter 
 

Saksliste: 

 

 

Sak 26/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 22. mai 2018 

 

 

Sak 27/18 Annelin Tangen informerer om: 

- Framdrift/åpning Lura boas avd 

- Ventelister 

- Skatteinngangen  

- Med mer 

 

 

Sak 28/18 Kommuneplan for Sandnes 2019 - 2035 

  Se link i mail. 

   

 

Sak 29/18 Informasjon 

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

- Informasjon fra Storbykonferansen 2018  

- 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: 

4/2018 

Møtedato: 

14. august 2018 

Saksnr: 

26 –  29/18 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Karen- Margrethe Mjelde, Øivind 

Johannessen, Per Øverland, Martha J. Ulvund 

og Annelin Tangen 

 

Ikke innkalt: Magne Helland  

Forfall: Gudmund Buøen, Annlaug Skår 

Andersen (innkalt som vara) 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 10.30 og ble holdt på Trones bolig og eldresenter  
 

 

 

Sak 26/18  Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 22. mai 2018 

 

 

   

Sak 27/18  Annelin informerte 

 

 Framdrift/åpning av avdeling på Lura boas 

o Avdelingen åpnes høsten 2019, men ved eventuelt behov kan den åpnes 

tidligere.  

 Ventelister 

o 4 bor heime, 12 på korttid, 2 på langtid og 1 i annen kommune 

 Skatteinngangen for juli er 3,8 mill i pluss, men totalt hittil i år er kommunen 14 

mill i minus   

 «Leve» - Handlingsplan fra regjeringen i forbindelse med selvmord. 

Administrasjonen i kommunen ønsker ikke å lage en egen plan, men innarbeide 

temaet i Psykisk helseplan 

 

Eldrerådet vil følge saken om åpning av avdeling på Lura boas nøye framover. 

 

 

  

Sak 28/18 Kommuneplan for Sandnes 2019 - 2035   

   

Planen ble kommentert og diskutert og følgende kom fram: 

- En god plan 

- Mer fokus på eldre 

- Fokus på tilrettelegging for eldre i de grønne lungene, framkomst og utplassering 

av benker 

- Bedre kart og skisser i grønne traseer 

- Aktivitetssentre for ulike aldersgrupper i alle bydeler  

- Viktig at det er tatt hensyn til grøntområder da Sandnes kommune er den 3 største 

landbrukskommunen i fylket 

 

 

Det vil bli utarbeidet en uttalelse som blir sendt kommunen og den forrige uttalelsen 

fra 2016 vil bli lagt ved 

 

Se vedlagt uttalelse sendt 15.08.18 
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Sak 29/18 Informasjon 

 

- Øivind -  Morgendagens aktivitetssenter i Austråtthallen åpner 2019  

- Storbykonferansen 2018 

o 3 hovedsaker – Mestring av egen hverdag, Samhandlingsreformen - 

utskrivningsklare pasienter og Fri tannbehandling og egenandel, 

sendes ordfører, rådmann, politisk partier og Utvalg for helse og 

sosialtjenester med ønske om fokus og oppfølging 

o En av foredragsholderne, Tobba Sudmann, hadde foredraget «Leve 

hele livet – alder ingen hindring» Hun kommer til Sandnes 

5.november og holder foredraget for ansatte i kommunen og for 

pensjonister/eldre i Sandnes  

o Neste års Storbykonferanse blir i Tromsø 3. – 6. juni 2019 

- Møtet 6.november angående Økonomiplanen, blir flyttet til 13. november 

- Fylkeskonferansen for eldreråd blir 6. november i Stavanger 

- Turgruppa for eldre møtes annen hver mandag kl. 10.00 i Sandvedparken. 

De nester turene blir 27. august, 10.september og 24.september 

- Senioruka 2018 er planlagt. Politisk kafe på Gandsfjord seniorsenter 

mandag 1. oktober og seniorfesten på Residence onsdag 3. oktober. Kåsør 

blir Charles Tjessem 

- Meld St. 15 «Leve hele livet» blir sak på neste møte 

 

 
 

 

 

Sandnes 14.08.18 

 

 

  

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

Leder       sekretær 
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Uttalelse fra Sandnes eldreråd. 

 

 

 

Til  

Ordfører 

Rådmann  

Kommuneplankomieten        Sandnes 14.08.18 

 

 

 

 

Kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035.  

 

Sandnes eldreråd har følgende kommentarer til kommuneplanen Sandnes 2019-2035: 

 Eldrerådet synes det er en god plan hvor det blant annet er tatt hensyn til at Sandnes 

kommune er den 3. største landbrukskommunen i fylket, og har derfor satt fokus på 

styrking av de grønne kvalitetene. 

 Som en generell vurdering og tatt i betraktning av at det blir langt flere eldre i 

perioden, synes eldrerådet at det er lagt for liten fokus på og planer for eldres levekår, 

velvære og aktiviteter.  

 

 Kapittel 1. Langsiktige mål for samfunnsutvikling 

Mål 1, Strategi 1 og 3: 

- Med tanke på at flere skal gis mulighet til å bo lenger heime, savner vi konkrete 

planer for  

å øke eldres kunnskaper om bruk av digitale medium/tjenester    

 

- Planen bør også inneholde konkrete planer for ulike møteplasser som:  

  Aktivitetssentra for ulike aldersgrupper i alle bydelene 

 Aktivitetspark på Ruten  

 

Mål 2, Strategi 4: 

- Mer fokus på tilrettelegging for eldre i de grønne lungene, framkomst og 

utplassering av benker 

- Det må utplasseres EL-sykler og ladestasjoner i alle bydeler 

 

Mål 3, Strategi 1: 

- Det må legges stor fokus på å opprette nok sykehjemsplasser med tilstrekkelig 

bemanning i omsorgstjenesten  

- Det må gis støtte til å tilrettelegge boliger slik at det blir mulig for eldre å bo 

lengst mulig heime 
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 Kapittel 2. Strategi for by- og stedsutvikling: 

-  I nye boligområder må det legges til rette for varierte og rimelige boliger hvor det 

er mulig å integrere unge og eldre med bl.a. felles oppholds-/aktivitetsrom til 

gjensidig nytte og glede 

- Bedre temakart og skisser i forbindelse med grønt områdene 

 

 Kapittel 3. Kommuneplanens handlingsdel 

- Etablere møteplasser, aktivitetshus, hvor eldre og yngre kan delta i felles 

aktiviteter 

 

 

Vi legger ved uttalelsen fra juni 2016 i forbindelse med Varsel om planoppstart og høring av 

planprogram 

 

 

Med vennlig 

  

Sandnes eldreråd 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

Leder        sekretær 

 

 

 

 

 


