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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 16.januar kl. 09.00 på Trones bolig og eldresenter 
Saksliste: 

 

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 21. november 2017 

 

Sak 2/18  Informasjon fra Planavdelingen vedrørende reguleringsplaner 

 

Sak 3/18 Annelin Tangen informerer: 

- Informasjon fra møte med Demensgruppa 

- Med mer 

 

Sak 4/18  Regnskap 2017 og Budsjett 2018 

   

Sak 5/17  Handlingsplan 2016 -2019 

  (se vedlegg) 

 

Sak 6/18 Pårørendestrategi for tjenesteområdet levekår 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 7/18  Sak om organisering av omsorgstjenestene 

  (sak vedlagt) 

 

 

Sak 8/18 Informasjon 

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

- Økonomisk støtte til Austrått seniorsenter – Aase-Brit 

- Julehilsen fra Sandnes eldreråd – Aase-Brit 

- Oppfølging fra Politisk time – Aase-Brit 

- Demensgruppen – Aase-Brit 

- 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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Handlingsplan Sandnes Eldreråd 

2016 - 2019 
 

 

 Være rådgivende organ 

- Behandle saker og selv ta opp saker som gjelder eldres 

levekår. 

- Drive aktiv lobbyvirksomhet både overfor administrasjonen i 

kommunen og politikere. 

- Ha møte med administrasjonen i kommunen 1 gang pr år. 

- Være synlige. 

 

 Økonomiplanen i kommunen 

- Behandle denne og komme med uttalelse/reaksjoner. 

 

 Samhandlingsreformen 

- Være aktiv i oppfølging av reformen. 

- Rette oppmerksomhet mot trivsel og forebyggende tiltak. 

 

 Helse og sosial 

- Statusrapport på hvert møte. 

 

 Budsjett for eldrerådet. 

- Utarbeide et budsjett årlig. 

- Påvirke for en økning i tilskuddet til drift ved behov. 

 

 Andre oppgaver og aktiviteter 

- Delta i relevante komiteer. 

- Arrangere Senioruka hvert år. Utnevne Årets Senior, og 

hedre denne personen på arrangementet. 

- Ha minst 2 møter i året på et av sentrene i kommunen, slik at 

vi kan synliggjøre oss og treffe brukerne. 

- Frivillighet – arbeide for, og stimulere frivillighetsarbeid. 

- Delta i og arrangere den internasjonale aktivitetsdagen 

10.mai.  

- Oppfølging av boligutbygging i Sandnes. 
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SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

 

Arkivsak-dok. 17/17260-1 

Saksbehandler Frode Otto 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 24.01.2018 

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Behandling av utvalgssak            

Bystyret 2015-2019 Orienteringssaker 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Pårørendestrategi for tjenesteområdet levekår 

Saken gjelder 

 

I denne saken legger rådmannen fram forslag til strategi for samhandling med pårørende. 

 

Bakgrunn 

 

Bystyret vedtok i forbindelse med sak 134/16 økonomiplan 2017-2020 at det skulle utarbeides 

en pårørendestrategi som legger et grunnlag for felles forståelse og plan for de kommunale 

tjenestene i Sandnes kommune. 

 

På denne bakgrunn nedsatte kommunaldirektør levekår en arbeidsgruppe med mandat til å 

utarbeide en overordnet strategi for samhandling med pårørende. Arbeidsgruppens forslag har 

vært på intern høring innen levekårsområdet. 

 

I 2017 utga Helsedirektoratet en ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.  

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, 

voksne og barn som pårørende. 

 

Forslag til strategi for samhandling er utarbeidet i tråd med de føringer som er lagt i 

direktoratets veileder. Strategien er kortfattet og gir hovedretning for samhandling med 

pårørende. Strategien er godt forankret i øvrig planverk – for eksempel «en god hverdag – for 

alle» og plan for psykisk helse.  Forslag til strategi er planlagt implementert i alle levekårs 

virksomheter, og vil bli fulgt opp av kommunaldirektøren gjennom tjenesteområdets 

kvalitetsoppfølgingssystem. 
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Forslag til vedtak: 

Strategi for samhandling med pårørende vedtas. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 05.01.2018 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Signe Elin Eide Joachimsen 

 rådgiver 

 

Vedlegg:  

Pårørendestrategi Levekår des17 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Arkivsak-dok. 17/17014-7 

Saksbehandler Katharina Hovland 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Behandling av utvalgssak            

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-

2019 

Utvalgssaker 24.01.2018 

Administrasjonsutvalget 

2015-2019 

Utvalgssaker 19.03.2018 

Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 16.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Sak om organisering av omsorgstjenestene 

Hva saken gjelder: 

Kommunaldirektør levekår igangsatte høsten 2017 et arbeid for å vurdere 

organisering av hjemmetjenester og heldøgnsplasser (sykehjem) etter 

tjenestemodell. Saken omhandler bakgrunn, vurdering, anbefaling og plan for 

gjennomføring. Det vises også til vedlagt rapport fra arbeidsgruppen som har 

gjennomført utredningen. Arbeidsgruppen var partssammensatt og rådmannens 

forslag til organisasjonsmodell er i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger. 

 

Bakgrunn: 

I 2013 foretok Agenda Kaupang en faglig og økonomisk analyse av området 

levekår med sikte på å vurdere mulighetene for effektivisering og omstilling. 

Agenda Kaupang anbefaler i sin analyse fra 2013 at kommunen bør vurdere en 

organisering med sterkere vekt på tjenestene…. En mulighet kan være at 

institusjonstilbudet samles i en organisatorisk enhet. Videre er det også mulig å 

organisere tilbudet til funksjonshemmede i en egen enhet. Uansett vil det være 

naturlig med en eller annen form for distriktsvis organisering av den 

hjemmebaserte omsorgen. (Rapport 7994, mai 2013) 

 

Et større utviklingsarbeid, prosjekt Innovasjon i Omsorg, ble igangsatt på 

bakgrunn av analysen. Det ble som følge av dette lagt fram en sak til politisk 

behandling med flere utviklingsområder. Bystyret vedtok blant annet følgende: 
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Rådmannen bes utrede muligheter og konsekvenser for omlegging til 

tjenestemodell for pleie- og omsorgstjenestene. (BS 69/13) 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15000998 

 

I kjølvannet av dette ble tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne skilt 

ut fra de eksisterende omsorgsdistriktene og samlet sammen med 

dagaktivitetstilbudene og avlastningstjenesten, i en stor virksomhet, Enhet for 

Funksjonshemmede (EFF). Samtidig ble fem omsorgsdistrikt omgjort til fire 

distrikt med institusjons- og hjemmetjenester. Se BS-sak 80/15. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15011954 

 

Erfaringene fra omorganiseringen er gjennomgående gode (se sak om 

evaluering, BS-sak 197/17) og gav grunnlag for å vurdere om 

tjenesteorganisering kan være hensiktsmessig også på andre områder i 

levekår.http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15

021876 

 

Vurderinger og konklusjoner: 

Med et økende antall eldre og press på tjenestene må kommunen stadig vurdere 

hvordan en best mulig kan yte treffsikre, effektive og kvalitativt gode 

omsorgstjenester. Å jakte på organisatoriske rammer som gir grunnlag for 

effektive tjenester er derfor et mål. Men en omorganisering skal også gi grunnlag 

for å sikre innbyggerne tilgang på kvalitetsmessig bra tjenester. 

 

Rådmannen foreslår at omsorgstjenestene organiseres etter tjenestemodell med 

alle hjemmetjenester og korttidsrehabilitering i en enhet og alle sykehjem fordelt 

på 2 enheter. 

Organisering i tjenestemodell vil gi: 

- Samlet fag- og oppgavefokus 

- Tydelig styringslinje som kan ha samlet trykk på utviklingsoppgaver, f eks 

velferdsteknologi 

- Fleksibel og effektiv ressursbruk 

- Samlet utvikling av rutiner, dokumentasjon og kvalitetsarbeid 

- Likere praksis 

- Mulighet for sentralisering av for eksempel turnusplanlegging 

- Mulighet for å samle og utvikle kunnskap med tanke på særskilte 

utfordringer eller lidelser 

- Mulighet for økte stillinger 

- Mulighet til å omfordele/ omdisponere stillinger i ledelse/ administrasjon 

- Enhetene vil være om lag like store og ha en størrelse som 

erfaringsmessig er håndterbar. 

- Forholdsvis begrenset endring for ansatte i pasientrettede stillinger 

 

Å samle hjemmetjenestene sammen med kortidsrehabilitering og 

dagsentertjenestene under samme leder, vil gi tydelig faglig fokus på at 

fremtidige omsorgstjenester i størst mulig grad skal skje hjemme og at de 

utfordringene eldrebølgen vil medføre i hovedsak skal løses gjennom å bistå 

pasientene til å mestre egen hverdag. Hjemmetjenestesonene og dagsentrene vil 

fortsatt ha tilhold på bo- og aktivitetssenterne. Det arbeides med avklaring av 

kontorlokaler for enhetens administrasjon.  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15000998
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15011954
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021876
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021876
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Det opprettes to enheter for sykehjem med samme oppdrag. Todeling 

gjennomføres fordi en samlet sykehjemsenhet vurderes å gi et for stort leder/ 

kontrollspenn. To sykehjemsenheter med fire sykehjem i hver enhet vurderes å 

gi de samme gevinstene som en samlet enhet for hjemmetjenester, men i tillegg 

ser en at det kan gi: 

- Mer kompetanse og rom for spesialisering av avdelinger 

- Økt mulighet til større vikarpool med god kompetanse og god fleksibilitet 

- Økt rom for faglige nettverk mellom særlig sykepleierne 

- Lettere rekruttering 

En ny organisasjonsmodell vil se slik ut: 

 
Sykehjem 1 Sykehjem 2 Hjemmetjenester og 

kortidsrehabilitering 

 Lura bo- og 

aktivitetssenter 

 Rundeskogen bo- og 

aktivitetssenter 

 Rovik bo- og 

aktivitetssenter 

 Riska bo- og 

aktivitetssenter 

 Byhagen bo- og 

aktivitetssenter 

 Austrått bo- og 

aktivitetssenter 

 Lunde bo- og 

aktivitetssenter 

 Åse bo- og 

aktivitetssenter 

 Hjemmetjenester 

 Sandnes helsesenter 

 Trones bolig og 

eldresenter  

 Nattpatrulje  

 Lura serviceleiligheter 

 Hverdagsrehabilitering 

 Dagsenter  

 Eldresenter  

 Demens-team 

Årsverk  255 252 271 

 

Plan for gjennomføring: 

Kommunaldirektør levekår har utarbeidet en plan for gjennomføring av 

omstillingen. De foreslåtte endringene vil berøre lederleddet med dagens 

omsorgssjefer, assisterende omsorgssjefer og merkantilt personell mest. Disse 

vil få endret myndighetsområde, stilling, ledergrupper og kanskje arbeidssted. 

Endringene vil følge de prosedyrer og strukturer som gjelder i slike omstillinger 

og kommunaldirektør levekår ivaretar dette. Soneledere og avdelingsledere vil få 

nye ledere og ledergrupper å forholde seg til. For ansatte i pasientrettede 

stillinger vil endringene være svært begrenset. Pasienter og pårørende vil i liten 

grad berøres av endringene. 

 

Hovedtillitsvalgte fra sykepleierforbundet og Fagforbundet har medvirket i 

arbeidsgruppen og støtter endringsforslagene. Medbestemmelsesapparatet vil få 

informasjon om videre saksgang. 

Saken ble behandlet i AMU den 5. januar 2018 og saken støttes. 

Det skal gjennomføres en risikovurdering av omorganiseringen. 

Ledere og mellomledere informeres gjennom felles informasjonsmøte arrangert 

av kommunaldirektør levekår. 

Ansatte informeres via Pulsen og informasjon i linjen. 

Det utarbeides strukturer for å ivareta nødvendig tilrettelegging i ulike 

fagsystemer. 

 

Det er ønskelig at organisasjonsendringen iverksettes så snart som mulig og 

helst fra 1. juni og seinest fra 1. september 2018. Oppstartstidspunktet må være 

i henhold til forsvarlig fremdrift av forberedelsene. 
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Forslag til vedtak: 

Bystyret gir sin tilslutning til foreslåtte organisasjonsendring. 

1. Hjemmetjenester og korttidsrehabilitering samles i en enhet. 

2. Det opprettes to enheter for sykehjem 

3. Endringene iverksettes tidligst 1. juni og seinest 1. september 2018 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 04.01.2018 

 

Bodil Sivertsen 

rådmann 

 Elin Selvikvåg 

 kommunaldirektør levekår 

 

Vedlegg:  

17-17014-6 Rapport fra arbeidsgruppen organisering av omsorgstjenester 

16603057_1_1 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

1/2018 

Møtedato: 

16. januar 2018 

Saksnr: 

1 –  8/18 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen- Margrethe Mjelde, 

Annelin Tangen, Øivind Johannessen, Per 

Øverland og Martha J. Ulvund (fungerende 

sekretær) 

 

Ikke innkalt:  

Forfall: Anne Tjessem Ognedal (sekretær)  

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.20 og ble holdt på Trones bolig og eldresenter.  

 

Sak 01/18  Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 21. november 2017.  

Per mente det var et flott møte, med deltagelse og orienteringer av Frode Otto 

(tjenestetildeling) og Ole Tonning (sentrumsplan). Alle samtykket. Ellers ingen 

kommentarer.  

 

Sak 02/18 Info fra Planavdelingen vedr. reguleringsplaner. Utsatt. 

 

Sak 03/18  Annelin informerte om   

- H/S møtet der demens var diskutert; og betydningen av informasjon, kunnskap 

ble sterkt presisert. Kursing av ansatte og f.eks. av taxi- og busspersonale mm 

var utført gjennom avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Karen 

Margrethe mente at butikkpersonale også var aktuell målgruppe – butikkene 

har ofte få ekspeditører på jobb, og de bør være spesielt obs på hjelpe kunder 

med demens. 

- Demenskoordinator som vil bli ansatt i løpet av året! Veldig bra! 

- Kommuneregnskapet for 2017 som ga 21.3 mill i merinntekt i forhold til 

revidert budsjett/innsparing. Næringslivet går bedre, lysere utsikter for 2018, 

kommunen fortsetter med gode nøkterne rutiner. 

- Soma Rus-enhet (Aase-Brit) – ventes ferdig før sommeren. «Bedriftshotellet» 

vant anbudet. 

- Spørsmål (Aase-Brit) om videreutbygging Lunde og Rovik. Arbeidet er godt i 

gang i kommuneplan. 

- Spørsmål om Eldreloven (Martha) – som er blitt Forskrift, etter kort 

høringsfrist (3 uker), og uten at Eldrerådet fikk saken til høring. Er det tilfelle 

at Sandnes kommune ikke fikk saken til høring? Annelin sjekker og tar saken 

videre i systemet.  

  

Sak 04/18 Regnskap 2017 og Budsjett 2018 

Aase-Brit orienterte og gikk gjennom enkeltposter. Budsjettet legges på 

tilsvarende nivå som i 2017. Godkjent. 

(se vedlegg) 
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Sak 05/18 Handlingsplan 2016 – 2019 

Planen dekker godt arbeidet vårt, og følges videre. Evt. endre prikkpunkt Budsjett 

til – «Utarbeide et budsjett årlig. Arbeide for en økning av tilskuddet til drift ved 

behov».  

Og under Andre oppgaver og aktiviteter – tredje strekpunkt – «Ha minst to møter i 

året på et av sentrene i kommunen, slik at vi kan synliggjøre oss og treffe 

brukerne». Og neste strekpunkt – «Frivillighet – arbeide for, og stimulere, 

frivillighetsarbeid». 

(se vedlagt revidert Handlingsplan) 

 

 

 

Sak 06/18 Pårørendestrategi for tjenesteområdet levekår 

 

Det var enighet om at dette var et svært godt dokument og en meget god strategi!  

 

 

Vedtak:  

 
Saken ble behandlet i møte 16.01.18 med uttalelsesfrist 24.01.18 til Utvalg for helse- 

og sosialtjenester og 05.02.18 til Bystyret 

 

Strategi for samhandling med pårørende vedtas med eldrerådets presisering og 

tilføying:  

 Oppfølging av strategien er svært viktig. 

 Eldrerådet ønsker en tilbakemelding på oppfølgingen  

 

 

Sak 07/18 Sak om organisering av omsorgstjenestene 

 

 

Vedtak: 

 

Saken ble behandlet i møte 16.01.18 med uttalelsesfrist 24.01.18 til Utvalg for helse- 

og sosialtjenester og 19.03.18 til Administrasjonsutvalget og 16.04.18 til Bystyret 

 

Eldrerådet gir sin tilslutning til foreslåtte organisasjonsendring og framdriftsplan 

med forslag til tilføying:  

 Demenskoordinator legges inn under Hjemmetjenester og korttidsrehabilitering 
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Sak 08/18 Informasjon 

- Martha orienterte om møte i styringsgruppen for DKSS, 08.01.18. Saker var; 

referat fra møte i RFK, der Jens Thordal deltok. Midlene som bevilges fra 

Dept. overføres nå Fylkeskommunen uten øremerking. Viktig å følge 

Retningslinjene (FT 25.10.16, sak 89/16) ved søknad. Ingen av kommunene 

har fått utbetalt for 2017 (2016) ennå. Svar på søknad for 2018 er heller ikke 

mottatt ennå. Frist for rapport 2017 er 1. februar. Besøk på alle 

eldreinstitusjonene viste manglende teknisk utstyr på to; dette blir ordnet 

innen høsten 2018.  

- Øyvind orienterte om:  

o Idrettshallen på Austrått – brukeravtale. 

o Pensjonistforbundets møter flytter fra Gand til Austrått. 

o Det arbeides med pensjonistprosjekt på Austrått. 

- Aase-Brit og Gudmund orienterte om Julehilsen fra Eldrerådet; 300– 400 

personer til sammen var med på dette. Totto gjorde en fin jobb med musikken. 

- Oppfølging av Politisk time: Lions er involvert, og kan bidra med transport i 

privatbiler. Behovet kartlegges. Få med de som ikke kommer seg ut.  

- Demensgruppa – betydningen av demenskoordinator, som kommer!   

 

 

 

Sandnes  

 

Aase-Brit Borsheim     Martha J. Ulvund 

Leder       fungerende sekretær 
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Budsjett og regnskap - Sandnes eldreråd 2017 
  

    

 

  Budsjett 2017 Regnskap 2017 

        

Driftsinntekt       

        

Tilskudd fra kommunen   140000 140000 

        

        

Sum driftsinntekt   140000 140000 

        

        

Driftsutgifter       

        

Møtegodtgjørelse   40000 36570 

Arb.giv avgift   5000 5000 

Bilgodtgjørelse   1000 1000 

Bevertning   3500 4350 

Storbykonferanse   35000 22030 

Seniorkonferanse   4500 4500 

Senioruka   38000 17680 

Tiltak/aktiviteter for eldre i Sandnes kommune   2000 36750 

Blomster/gaver   3000 2040 

Leirgauken   2000 1800 

Opplæring/kurs   6000 3000 

Sum driftsutgifter   140000 134720 

        

Over/underskudd   0 -4620 
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Budsjett 2018 for Sandnes Eldreråd 
 

 

 

   Driftsinntekter:   

 
   Tilskudd fra Kommunen 140 000 

 
   
   
   
   Sum driftsinntekter 140 000 

 

   Driftsutgifter: 

  
   Møtegodtgjørelse 40 000 

 Arb.giver avgift  5 000  
Bilgodtgjørelse  1 000  
Bevertning  2 500  
Seniorkonferanse  4 500 

 Storbykonferansen           40 000 

 Senioruka           34 500 

 Tiltak/aktiviteter/gaver til eldre i Sandnes   9 000 

 Blomster/gaver  2 000 

 Opplæring/kurs 0  

Leirgauken 1 500  

   
   
   Sum foreløpig utgifter 140 000 

 
   Over/underskudd 0 

 
    

 


