
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 25.sept. kl. 09.00 – 12.00 på Trones bolig og eldresenter 
 

Saksliste: 

 

Sak 30/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 14. august 2018 

 

 

Sak 31/18 Annelin Tangen informerer om: 

- Ventelister 

- Skatteinngangen  

- Utbyggingsplanene for Rovik og Lunde 

- Med mer 

 

Sak 32/18 Meld.St. 15  –  Leve hele livet 

  Dokumentet kan hentes i ekspedisjonen på Tronessenteret 

   

 

Sak 33/18 Informasjon 

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

- Åpning av Rådgivningskontoret for pensjonister 

- Turgruppe Lions/Eldrerådet 

- Seniortrimmen i Sandneshallen 

- Senioruka 2018 

- Konferanse for kommunale eldreråd 06.11.18 

- 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


PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 
Møtenr: 

5/2018 
Møtedato: 

25. september 2018 
Saksnr: 

30 – 33 /18 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen- Margrethe Mjelde, 

Øivind Johannessen, Martha J. Ulvund, Liv 

Jorun Markussen og Erling Eknes 

 

Ikke innkalt:  

Forfall: Per Øverland og Annelin Tangen 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.00 og ble holdt på Trones bolig og eldresenter  
 

 

Sak 30/18  Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 14. august 2018 

 

   

Sak 31/18  Erling informerte 

 

 Ventelister 

o 1 bor heime, 2 på korttid, ingen på langtidsplass.  

 Skatteinngangen  

o 4, 2 mill lavere enn periodisert for 2018 

 Utbyggingsplanene for Rovik og Lunde 

o Ikke noe nytt 

 

  

Sak 32/18 Meld. St. 15  –  Leve hele livet 

Det kom gode innspill og forslag til uttalelse som sendes til kommunen. Eldrerådet vil 

ta denne saken opp jevnlig framover. Stortingsmeldingen inneholder mange fine ord 

og mange flotte detaljer, men ingen friske midler til å følge opp 

Det utformes en uttalelse på grunnlag av innspill fra møtet som sendes Utvalg for 

helse og sosialsaker. 

Se vedlagt uttalelse 

 

 

Sak 33/18 Informasjon 

- Martha – Den kulturelle spaserstokken 

o I oktober er det country på plakaten  

o Malerkurs/tegnekurs er enda ikke igangsatt, litt usikkert 

- Karen Margrethe – Fylkeseldrerådet 

o På sist møte ble det satt fokus på Universell utforming 

- Åpning av Rådgivningskontoret for pensjonister 

o Positivt tiltak som har fått god respons 

- Demensgruppen  

o På neste møte kommer den nyansatte demenskoordinatoren 

Synnøve Salte 

- Turgruppe Lions/Eldrerådet 

o Litt dårlig deltakelse 

o Turene legges opp slik at rullatorbrukere også kan delta 

o Har vært 10 turer til nå 

o Odd Vagle blir ny turleder 



- Seniortrimmen i Sandneshallen 

o Går veldig bra 

o Kommer stadig nye folk 

o Instruktør får dekket lønn 

 

 

 

 

 

 

 

- Senioruka 2018 

o Ønskelig at eldrerådets medlemmer deltar og reklamerer, og får 

med gjester til festen 3.oktober 

o Politikerne har fått påminnelse og fått plakaten tilsendt til Politisk 

time mandag 1.oktober på Gandsfjord seniorsenter 

- Konferanse for kommunale eldreråd tirsdag 6.11.2018 

o Stedet blir Arkeologisk museum i Stavanger og temaet blir 

«Folkehelse i min kommune» 

- Svarene fra Helse-  og omsorgsdepartementet i forbindelse med uttalelsene 

fra Storbykonferansen ble delt ut på møtet og vil bli lagt ved i mail til 

medlemmene  

 
 

 

 

Sandnes 25.09.18 

 

 

  

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

Leder       sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uttalelse fra Sandnes eldreråd 

Sandnes 25.09.18 

 

Til  

Utvalg for helse- og sosialtjenester 

 

Meld. St. 15 – Leve hele livet 

 

Saken ble behandlet i møte 25.09.18 med følgende uttalelse:  

 

Sandnes eldreråd ønsker at det settes fokus på denne stortingsmeldingen. Meldingen 

inneholder mange positive og gode forslag. 

 

I denne omgang vil eldrerådet spesielt be om at WHO prosjektet «Aldersvennlig by» blir fulgt 

opp. Vi viser til tidligere sak sendt Utvalg for helse- og sosialtjenester i 2016. 

 

Eldrerådet er også opptatt av mat og ernæring, og foreslår at det tas kontakt med 

forskningsprosjektet «Mat for morgendagens eldre» som er et samarbeid mellom Universitetet 

i Stavanger v/ Norsk Hotellhøgskole (NHS), Nofima og Regionalt Odontologisk 

Kompetansesenter - Tannhelse Rogaland. Mat, ernæring og tannhelse henger sammen og er 

viktig for alle eldre. 

 

Det vises også til at stortingsmeldingen setter fokus på at det kan bli gitt tilskudd til å få 

opprettet kjøkken der forholdene ikke er optimale.  

 

Transport til og fra ulike tilbud og aktiviteter kan for mange bli kostbart. TT ordningen i 

Rogaland tar ikke hensyn til økonomi og mangel på offentlig transport. Den tar bare hensyn 

til fysisk og psykisk helse. Det bør gis mulighet til rimelig transport / TT ordningen slik at 

ulike tilbud kan benyttes av alle. 

 

Eldrerådet vil komme tilbake til Meld. St. 15 framover og ber om å bli holdt orientert om 

kommunens planer for oppfølging. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Sandnes eldreråd 

 

Aase-Brit Borsheim       Anne Tjessem Ognedal 

leder         sekretær 

 

 

 


