
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - HDO-PLASSER, STATUS OG FRAMDRIFT -  
UNDERVEISRAPPORT 2 2021  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 13/21 den 
26.05.2021. 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill:  
 
REF ønsket oppdatert informasjon da vi fikk ulike signaler om planer og framdrift for opprettelse av 
HDO boliger. Det er synd at ingen fra administrasjonen i dag hadde mulighet til å gi oppdatert 
informasjon. 
 
Den framlagte skriftlige informasjon om Organisering, Legetjenesten og Avhjemling er helt uten 
faktainformasjon. Det er ingen opplysninger om hva som blir virkeligheten for de som blir tildelt en 
HDO bolig i et av de tidligere sykehjemsrommene.  
Hvis vi har forstått det riktig skal rommene være deres hjem / bolig som de skal betale leie for. I leien 
skal det være inkludert en «servicepakke». 
Nødvendig pleie og omsorg skal leveres av hjemmetjenesten. Hvem avgjør hva som er nødvendig? 
Det trengs opplysninger om mulighet for egne møbler, ta imot besøk, servere et måltid mat til 
besøkende, sosiale og kroppslige aktiviteter, valgmuligheter av mat / måltider ut ifra egne ønsker. 
 
I hvilken grad blir tankegangen i St. meldingen15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» og 
 KS,s «Håndbok om Aldersvennlige lokalsamfunn» styrende for de planlagte HDO boligene? 
 
Det er lovet at St. melding 15 «Leve hele livet» skal legges fram for politisk behandling i løpet av 
første halvår 2021.  Skjer det? 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til underveisrapport 
2, 2021. HDO-plasser, status og framdrift: 
 
REF ønsket oppdatert informasjon da vi fikk ulike signaler om planer og framdrift for opprettelse av 
HDO boliger. Det er synd at ingen fra administrasjonen i dag hadde mulighet til å gi oppdatert 
informasjon. 
 



 
 

 
 

 

Den framlagte skriftlige informasjon om Organisering, Legetjenesten og Avhjemling er helt uten 
faktainformasjon. Det er ingen opplysninger om hva som blir virkeligheten for de som blir tildelt en 
HDO bolig i et av de tidligere sykehjemsrommene.  
Hvis vi har forstått det riktig skal rommene være deres hjem / bolig som de skal betale leie for. I leien 
skal det være inkludert en «servicepakke». 
Nødvendig pleie og omsorg skal leveres av hjemmetjenesten. Hvem avgjør hva som er nødvendig? 
Det trengs opplysninger om mulighet for egne møbler, ta imot besøk, servere et måltid mat til 
besøkende, sosiale og kroppslige aktiviteter, valgmuligheter av mat / måltider ut ifra egne ønsker. 
 
I hvilken grad blir tankegangen i St. meldingen 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» og 
 KS,s «Håndbok om Aldersvennlige lokalsamfunn» styrende for de planlagte HDO boligene? 
 
Det er lovet at St. melding 15 «Leve hele livet» skal legges fram for politisk behandling i løpet av 
første halvår 2021.  Skjer det? 
 
 
 


