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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 22.mai kl. 10.00 – 14.00 på Sandnes helsesenter 
Saksliste: 

 

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 10. april 2018 

 

Sak 19/18 Velferdsteknologi ved Trine Pernille Langøen Vos 

 

Sak 20/18 Sentrumsplanen ved Ole Tonning 

 

Sak 21/18 Annelin Tangen informerer om: 

- Skal Sandnes kommune lage eldreplan? Ref. den nye helsereformen «Leve hele 

livet». Ref. leserinnlegg i Sandnesposten 8.mai ved Sveinung Stensland, 

Høyre 

- Sykefravær i Levekår? 

- Skatteinngangen  

- Med mer 

 

Sak 22/18 Åpning av avdeling på Lura bo- og aktivitetssenter høsten 2018?   

  Sak vedlagt.  

   

Sak 23/18 Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til omsorgsstønad 

  Sak ligger vedlagt. Vedlegg til sak: vilkår for omsorgsstønad – forslag 090518

  

 

Sak 24/18 Rekruttering av sykepleiere 

  Sak ligger vedlagt 

 

Sak 25/18 Informasjon 

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

- Tegne og malekurs 12. april  - Martha 

- Aktivitetsdagen 8.mai  - Gudmund 

- Turgruppen – Aase-Brit 

- 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  

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no
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Sak 22/18 

  

  

SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Sandnes Eldreråd 22.05.2018  

Utvalg for helse- og sosialtjenester   30.05.2018 

Bystyret      18.06.2018 

 

Arkivsak : 18/02746 

Arkivkode : --- 

Saksbehandler : Signe Elin Eide Joachimsen 

 

 

ORIENTERINGSSAK - Åpning av avdeling på Lura bo- og aktivitetssenter høsten 

2018? 

 

 

Bakgrunn  

Eldrerådet henvendte seg til rådmannen med følgende oppfordring: 

«Skatteinngangen i Sandnes kommune er positiv. Eldrerådet mener at på grunnlag av dette, 

bør avdeling på Lura boas åpnes i høst når den er ferdig rehabilitert. Det er stadig behov for 

sykehjemsplasser i kommunen og det oppfordres på det sterkeste å åpne denne avdelingen.» 

Brevet er sendt rådmann, ordfører, kommunaldirektør Levekår og de politiske partiene. 

 

Henvendelsen ble tatt opp av Signe J. Nijkamp (Krf) i bystyret 110418, og rådmannen ble 

bedt om å vurdere åpning 010918 i stedet for 010119. 

 

Ordføreren viste til bystyrets tidligere vedtak om at sykehjemsplasser skulle tas i bruk fullt ut 

når det var behov for det. Ordfører regner med at rådmann gir tilbakemelding dersom det 

skulle være behov for raskere oppstart. 

 

Rådmannens tilbakemelding 

Venteliste 

Etter åpningen av Rundeskogen har ventelistene blitt vesentlig redusert. Det siste året har det 

vært mellom 5 og 15 som har ventet på langtidsplass som ikke har vært ivaretatt med 

korttidsplass. Per nå er det 2 som venter på langtidsplass som ikke har annet heldøgnstilbud. 

 

Utskrivingsklare 

Erfaringsmessig er det mange utskrivingsklare pasienter på Stavanger Universitetssjukehus i 

januar og februar. På tross av mange nye sykehjemsplasserplasser fikk vi mange liggedøgn i 

januar/februar også i år. Dette skyldes at årets influensavaksine ikke var treffsikker nok, og 

førte til mange innleggelser på SUS. Særlig rammet det de over 60 år. 

Tabellen nedenfor viser antall døgn og kostnader de siste årene, og hittil i år: 

Feil! Ugyldig kobling.Betaling for utskrivingsklare pr måned 

 2016 2017 2018 

Mnd  Antall  

døgn 

 Antall  

døgn 

 Antall 

døgn 

Jan kr 1 216 489,00 270 kr 1 094 478,00 237 kr 650 089,00 137 
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Feb kr 1 256 895,00 279 kr 1 317 270,00 285 kr 1 376 630,00 290 

Mar kr 252 280,00 56 kr 679 943,00 147 kr 674 074,00 142 

Apr kr 373 915,00 83 kr 277 320,00 60   

Mai kr 252 280,00 56 kr 124 794,00 27   

Jun kr 689 265,00 153 kr 97 062,00 21   

Jul kr 558 620,00 124 kr 73 592,00 16   

Aug kr 148 665,00 33 kr 55 464,00 12   

Sep kr 148 665,00 33 kr 272 698,00 59   

Okt kr 117 130,00 26 kr 268 076,00 58   

Nov kr 1 067 685,00 237 kr 360 516,00 78   

Des kr 725 305,00 161 kr 226 478,00 49   

Sum kr 6 807 194,00 1511 kr 4 847 691,00 1049  569 

 

090518 lå det en utskrivingsklar på SUS og en på Jæren ø-hjelp. 

 

Status oppussing avdeling på Lura bo- og aktivitetssenter 

Oppussingen er ferdig til sommeren. Oppussingen består i nytt ventilasjonsanlegg, vannbåren 

varme, nye kjøkkener i fellesstuene, to små skyllerom og fasiliteter for ansatte. I tillegg må 

avdelingen få sykesignalanlegg. De 13 rommene er stort sett som før. Det vurderes om det er 

mulig å få malt rommene. Avdelingen er omgjort fra bofellesskap til sykehjemsavdeling og 

må derfor supplere inventaret. 

 

Rådmannens vurdering 

I følge gjeldende økonomiplan skal avdelingen åpnes høsten 2019. Av den grunn er det 

foreløpig ikke iverksatt rekrutteringsprosesser.  

Etter rådmannens vurdering er det på det nåværende tidspunkt ikke behov for å fremskynde 

åpningen av avdelingen. Rådmannen vil følge behovsutviklingen nøye, og komme tilbake til 

bystyret dersom situasjonen endrer seg vesentlig. 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 14.05.2018 

 

 

Bodil Sivertsen  

rådmann  

 Elin Selvikvåg 

   kommunaldirektør 

 

Vedlegg: Brev fra eldrerådet 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Sak 23/18 

 

 

Arkivsak-dok. 14/05415-11 

Saksbehandler Evy Bue Fadnes 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Sandnes eldreråd Utvalgssaker 22.05.2018 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Utvalgssaker 23.05.2018 

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 30.05.2018 

   

 

 

Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til omsorgsstønad 

Saken gjelder 

Det er foretatt en gjennomgang og revisjon av kriterier for tildeling av omsorgslønn, for å 

samstemme med helse- og omsorgstjenestelovens begrep omsorgsstønad. Det er utarbeidet 

nye vilkår for tjenesten og en tilhørende tjenestebeskrivelse. 

 

Bakgrunn for saken 

Samordningsenheten tildeler tjenester ut fra gjeldende lovverk og kommunens tilgjengelige 

tilbud. Det er utarbeidet vilkår og tjenestebeskrivelser som styringsverktøy for tildeling av 

tjenestene. 

 

Vilkår for tildeling har vist seg å være et viktig forvaltningsredskap i arbeidet med å tildele 

tjenester til innbyggerne. Beskrivelsene gir en avklaring i forhold til hva tjenesten innebærer 

og hvilke vilkår som ligger til grunn for tildelingen. 

Det er viktig at de med størst hjelpebehov blir sikret tjenester som kan bidra til en bedre 

hverdag for den enkelte bruker. Ved å ha vilkår som sier hvem tjenestene er tiltenkt vil en 

forhåpentligvis også kunne oppnå en større rettsikkerhet og forutsigbarhet for de 

hjelpetrengende. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6 ble endret juni 2017, hvor blant annet begrepet 

omsorgslønn ble endret til omsorgsstønad. Endringen innebar ikke noen rettslig endring av 

tjenesten. Målet med tjenesten er at kommunen skal støtte de pårørende som ønsker å påta seg 

særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 

Hva er vektlagt i de nye vilkårene 

Begrepet kriterier er erstattet med vilkår. Begrepet omsorgslønn er erstattet med 

omsorgsstønad. Målgruppen for tjenesten er foreldre, foresatte og omsorgsytere til personer 

med varig nedsatt funksjonsevne, hvor omsorgsarbeidet er særlig tyngende.  
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Det er vektlagt å utforme beskrivelser som er informative, med beskrivelse av hvilke 

hjelpetiltak som omfattes av stønaden og hvilke vurderinger som legges til grunn. Søkerne vet 

ikke alltid hvilke tjenester kommunen har, og hva som er det mest aktuelle tjenestetilbudet til 

den enkelte. Målet med reviderte vilkår er å tydeliggjøre informasjon om tilbudet. Søknad om 

omsorgsstønad vurderes alltid om mot alternative tjenester, eksempelvis avlastning eller 

hjemmetjenester.  

 

Hjelpestønad ligger til grunn for vurdering av omsorgsbehovet. Lov om folketrygd beskriver 

hjelpestønad i §6-4. Hjelpestønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade 

eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie. … Dersom det kan være adgang til både 

hjelpestønad og kommunal omsorgsstønad, anvendes hjelpestønad først. Kommunen kan ta 

hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden. 

 

I vilkårene er det satt opp kriterier for vurdering av omsorgsstønad ved behov utover 

hjelpestønad. Kriteriene er etter modell fra Stavanger kommune. I saksbehandling og dialog 

med fylkesmannen har fylkesmannen henvist til disse kriteriene som en god veileder i bruk.   

 

Revidert vilkår for tjenesten og tjenestebeskrivelsen erstatter tidligere kriterier og 

serviceerklæringer. 

 

Vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for publikum på kommunens internettside.  

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenner de framlagte vilkår og tjenestebeskrivelse for 

tildeling av omsorgsstønad. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 09.05.2018 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Evy Bue Fadnes 

 rådgiver 

 

Vedlegg:  

vilkår omsorgsstønad- forslag 090518 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Vedlegg til sak 23/18 

 

 

 

 

Vilkår for tildeling av omsorgsstønad 

 

Lovgrunnlag:  Lov om pasient og brukerrettigheter §§ 2-1 Rett til nødvendig hjelp fra 
kommunens helse- og omsorgstjeneste  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 Kommunens 
overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester og 3-6 nr. 3 Kommunens 
ansvar overfor pårørende 

Rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn 

 

Mål med tjenesten 

Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger 

hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. 

Omsorgsstønaden blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.  

 

Forutsetning 

 Den som har omsorgsbehov må være innbygger i Sandnes kommune. Den 

omsorgstrengende må være hjemmeboende. Det må være søkt om hjelpestønad fra 

NAV før søknad om omsorgsstønad behandles. 

 

Hvem kan få omsorgsstønad 

 Foreldre til barn over 3 år som har en varig funksjonsnedsettelse med betydelig behov 

for ekstra tilsyn og pleie. 

 Frivillige omsorgsytere til mennesker over 18 år som har en varlig nedsatt 

funksjonsevne og hvor omsorgsarbeidet er særlig tyngende. 

 

Kriterier for omsorgsstønad som gjelder barn under 18 år 

 Det foreligger særlig tyngende og nødvendig omsorgsarbeid utover vanlig 

foreldreomsorg-  

 Barnet mottar hjelpestønad sats 4 (tilsvarer 18 timer pr uke). 

 Foresattes omsorgsarbeid overstiger det antall timer som legges til grunn for 
hjelpestønad sats 4 med over 6 timer pr uke. 

 Foresatte til barn som har utfordrende atferd og mottar hjelpestønad sats 3 (tilsvarer 
12 timer pr uke) kan innvilges omsorgsstønad dersom barnet krever kontinuerlig 
tilsyn og oppfølging. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-1
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-1
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-6
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/
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 Dersom foreldre har fremsatt krav om hjelpestønad sats 4, kan omsorgsstønad 
innvilges i påvente av behandling av hjelpestønad. Ny vurdering av omsorgsstønad 
foretas når svar fra NAV foreligger. 

 

Kriterier for omsorgsstønad som gjelder personer over 18 år 

 Omsorgsarbeidet overstige 3 timer utover hjelpestønad sats 1 (tilsvarer hjelp 3 timer 

pr uke). 

 

Hvilke omsorgsoppgaver det kan gis omsorgsstønad for 

 Hjelp til å spise 

 Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk, dusjing mm.  

 Hjelp til å stå opp og legge seg 

 Nødvendig tilsyn 

Hvilke oppgaver som ikke omfattes av omsorgsstønad 

 Rengjøring  

 Klesvask  

 Daglige husholdningsoppgaver som tømme søppel, hente post, ta oppvask.  

 Handle klær  
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Sak 24/18 

 

SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Utvalg for helse- og sosialtjenester 30.05.2018  

 

Arkivsak : 14/03759 

Arkivkode : 410 

Saksbehandler : Frode Otto 

 

 

Rekruttering av sykepleiere 

 
I utvalg for helse- og sosialtjenester sitt møte 18. april 2018 under eventuelt ba Solgull Klette (H) om 

en orientering om hvordan det jobbes med å rekruttere sykepleiere til kommunen. 

 

Ledige stillinger 

Kommunaldirektør har kartlagt ledige sykepleierstillinger i omsorgsdistriktene og mestringsenheten 

per 1. mai 2018. Det er kartlagt 29 ledige sykepleierstillinger tilsvarende 18,68 årsverk. Ledige 

stillinger gjelder både fast og vikariat, fulltid og deltid.  

 

Utfordringer 

Omsorg og legevakt opplever det vanskelig å rekruttere, særlig til vikariater og 

små stillinger. Mestringsenheten har god søkning, men har sett en nedgang siste 

året til stillinger natt/helg/ekstra krevende tiltak. Det er lettere å rekruttere til 

stillinger i hjemmetjenesten enn til institusjon. 

 

Legevakten har mest småstillinger fordi arbeidstiden er kveld, natt og helg. 

Sykepleiere på legevakten var tidligere årevis i stillingene sine mens det er en 

tendens til at ansettelsestiden går ned. Legevakten har også behov for 

kompetanse innen akuttmedisin. 

 

Søkere har stort fokus på lønn og nesten alle nyansatte legger inn lønnskrav. 

Lønn er viktig, både for de som allerede arbeider i kommunen, samt nye søkere. 

Sandnes er ikke lønnsledende i regionen og ligger per i dag også litt under 

sykehuset i grunnlønn. En del søker på stillinger i flere kommuner samtidig, og 

velger arbeidsgiver blant annet ut fra lønn. Mange av de nyansatte sykepleierne 

har forhandlet lønn. Dermed har noen av dem fått bedre lønn enn de som 

allerede er ansatt. 

 

Nye driftstiltak og institusjoner er ofte mer attraktive enn eksisterende tiltak og 

institusjoner. For eksempel ble alle stillinger ved oppstart av Rundeskogen bo- og 

aktivitetssenter besatt etter mange annonseringer, mens det var få søkere til 

Lura bo- og aktivitetssenter. 

 

Det er økte krav til sykepleiekompetanse i sykehjemsavdelinger etter 

samhandlingsreformen med flere ressurskrevende brukere, sykepleiefaglige 

prosedyrer og oppfølgingsbehov. Mange sykepleiere sier de opplever at det er for 

få sykepleierhjemler på sitt arbeidssted. Det er utfordrende å dekke opp fravær 

med rett kompetanse. Få sykepleiere kan gjøre det vanskeligere å rekruttere 

flere med tanke på faglig miljø. 
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Mange søker på flere stillinger i ulike virksomheter. Dette fører til at søkerlistene 

ser bedre ut enn de er i virkeligheten.  

 

Rekrutteringstiltak 

Alle virksomhetene prøver å tilby store stillinger kombinert med vikarpool, og fast 

stilling der det i utgangspunktet er et vikariat som er ledig. Da blir søkere 

informert om at de kanskje må flytte på seg etter hvert internt i 

virksomheten/kommunen. 

 

Det er lagt til et rekrutteringstilskudd på sentral garantert minstelønn for 

sykepleiere og spesialsykepleier på alle trinn. Kr 5 000 på samtlige trinn bortsett 

fra 16 års trinn hvor det er lagt på kr 21 000. 

 

Nyrekrutterte sykepleiere til kommunen (eksterne) kan binde seg for ett år og 

motta en bonus på kr 25 000 som et engansbeløp. Dette gjelder kun stilling som 

krever sykepleiekompetanse. 

 

Det er tilbud om ekstra avlønning på kr 1 500 per vakt dersom sykepleier øker 

stilling ved ekstra helg. 

 

For syke- og vernepleiestudenter er det egen bonusordning dersom de binder 

seg for sommerjobb og fast helgestilling. 

 

Det er egne tiltak for sommerferie hvor sykepleier får ekstra avlønning for vakter 

utover ordinær turnus. 

 

Virksomhetene har, i tillegg til rekruttering, fokus på å beholde ansatte. De tilbyr 

blant annet kompetanseheving i form av internundervisning, sykepleiermøter, 

eksterne kurs og mulighet for videreutdanninger.  

 

Hva videre? 

Lønnsstigen i Sandnes må være attraktiv og konkurransedyktig med 

omkringliggende kommuner. Dette må gjelde både nyansatte og allerede 

ansatte. 

 

Kommunen driver 24/7 tjenester innen helse- og omsorg, noe som medfører 

behov for vakter utover ordinær dagtidsjobb. Det må generelt i samfunnet 

arbeides med holdning og kultur knyttet til heldøgnsarbeid. Det må også være et 

høyere fokus på heltidskultur, og hvordan stillinger kan økes for de som arbeider 

ufrivillig deltid. 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 11.05.2018 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

    

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

3/2018 

Møtedato: 

22. mai 2018 

Saksnr: 

18 –  25/18 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen- Margrethe Mjelde, 

Øivind Johannessen, Per Øverland og Martha J. 

Ulvund, Annelin Tangen 

 

Ikke innkalt: Magne Helland og Liv Jorunn 

Markussen 

Forfall:  

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.30 og ble holdt på Sandnes helsesenter.  

 

Dette var siste møte før sommeren og ble derfor avholdt på Sandnes helsesenter. Vi fikk informasjon 

om SHS og omvisning av avdelingslederne Signe Hagen og Martha Bolesta. Avsluttet møte med 

herlig lunsj og god drøs. 

 

Sak 18/18  Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 10. april 2018 

 

Sak 19/18 Velferdsteknologi ved Trine Pernille Langøen Vos  

- Vi fikk en grundig og interessant gjennomgang om hvilket utstyr som var tatt i 

bruk i kommunen og hva som er under planlegging  

- Kommunen ble i høst tilknyttet et bemannet responssenter i Kristiansand – med 

positiv erfaring 

- Eldrerådet vil holde kontakten i forbindelse med anbudsrunde og abonnement på 

Motiview sykkelen  

 

Sak 20/18 Sentrumsplanen ved Ole Tonning 

- Spennende planer i sentrum som det stadig jobbes med. Eldrerådet vil bli holdt 

orientert og vil bli framlagt planen når den går til høring  til høsten 

   

Sak 21/18  Annelin informerte 

 Helsereformen «Leve hele livet» 

o Den nye omsorgsplanen i Sandnes dekker det vesentlige i reformen men 

vil bli justert om nødvendig 

  Sykefravær i Levekår 

o Ligger over målsettingen   

o Det er satt i gang et sykefraværsprosjekt i kommunen 

 Skatteinngangen for april høyere enn periodisert budsjett  

 Drømmehagen ble åpnet på Åse boas. Det er 3 slike i kommunen nå 
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Sak 22/18 Åpning av avdeling på Lura bo- og aktivitetssenter høsten 2018?     

Saken tas til orientering. Eldrerådet vil følge denne saken nøye framover 

 

 

Sak 23/18 Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til omsorgsstønad 

Saken tas til orientering 

 

Sak 24/18 Rekruttering av sykepleiere 

 
Saken ble behandlet i møte 22.05.18 med uttalelsesfrist 30.05.18 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester  

 

Eldrerådet tar saken til orientering, men vil komme med en tilleggs oppfordring  

Det er ikke tilstrekkelig med høyere fokus på heltidskultur. Det må opprettes flere store/fulle 

stillinger for at det skal bli attraktivt å søke stilling i Sandnes kommune 

 

 

 

Sak 25/18 Informasjon 

 

- Tegne og malekurs 12. april på Kulturskolen – Martha 

o Kommunen dekker koordinering og påmelding, men de som går på kurs 

må betale kurset selv 

 

- Aktivitetsdagen 8. mai – Gudmund 

o Markering av Verdens aktivitetsdag 10.mai i Sanvedparken i samarbeid 

med eldre/seniorsentrene og Gand vgs 

o Kjempe bra opplegg og godt oppmøte, ca 115 med unge og eldre 

o Fantastisk fint vær, fin stemning med trekkspillmusikk og dans/polenese 

o Aase-Brit og Anne var på besøk på Gand vgs med fruktkurver som takk 

for innsatsen  

 

- Hva er viktig for deg dagen, 6. juni. Eldrerådet oppfordres til å besøke standen 

som Levekår skal ha i Langgaten mellom 11.00 – 18.00 

 

 

- Dagsentertilbudet i Sandnes kommune – Per 

 

o EHR får i oppgave å utvikle tilbud til andre nye brukergrupper 

o Dagtilbud er ønskelig utenfor institusjoner 

o Mer fleksibilitet i transporttidspunkter, spesielt om morgenen 
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- Fylkeseldrerådet – Karen Margrethe 

 

o Har deltatt på Vestlandskonferansen for Fylkeseldreråd 

o Tok opp tannbehandling for eldre på konferansen. Dette blir sak på 

Landskonferansen for Fylkeseldreråd 

o Mat for eldre var et viktig tema på konferansen 

 

- Turgruppen – Aase-Brit 

o For de som har vært med på tur er dette svært vellykket 

o Eldrerådets medlemmer oppfordres til å delta. Møt opp hver annen 

mandag på Kvelluren kl. 10.00.  

o De neste turene blir 4.juni, 18.juni, 2.juli osv 

 

- Rådgivningskontor for pensjonister i Sandnes – Aase-Brit 

 

o Det har kommet søknad om tilskudd til etablering fra Pensjonistforbundet 

Sandnes lokallag 

o Eldrerådet bevilger ikke penger midt i året. Henvendelsen vil bli vurdert 

ved årets slutt 

 

- Storbykonferansen 2018 

o Flybilletter er bestilt og sekretær tar nærmere kontakt angående transport  

 

 

 God sommer!! 
 

 

 

Sandnes 23.05.18 

 

 

  

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

Leder       sekretær 

 

 

 

 

 

 


