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Orienteringer:
1) Korona ved kommuneoverlege Frode Berg
2) Informasjon/ orientering fra NAV:
- IPS og utvidet oppfølging
- Generell informasjon
- Arbeidsgruppen: Omgjøring av 10 sykehjemsplasser til boligfellesskapsløsning for personer
med demenssykdom
3) Informasjon: "Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester" ved Monica Westvik
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Spørsmål som er stilt

Det har i lang tid vært stort fokus på situasjonen på Hauknes omsorgsbolig, mange spørsmål
har blitt stilt og det kan godt hende at noen blir gjentatt her uten at det er med overlegg.

1. Stemmer det at det er dyrere å benytte hjemmetjenesten slik vi gjør i dag, enn det
var når man hadde bemanning med hvilende nattvakt på boligen?
2. Dersom det stemmer at man er villig til å betale mer for hjemmetjeneste, hvorfor har
man ikke heller innført vanlig bemanning med fast nattvakt?
3. Hva vil vanlig bemanning med fast nattvakt koste kommunen årlig?
4. Jeg stilte muntlig spørsmål angående løsningen i forrige møte, og fikk svar fra
kommunaldirektør om at administrasjonen er fornøyd med dagens løsning. Jeg lurer
på hvilke tilbakemeldinger de som faktisk bor på omsorgsboligen og deres pårørende
har?
5. Er det virkelig så store forskjeller på brukernes sykdomsbilde på Hauknes
omsorgsbolig og eksempelvis Mjølan omsorgsbolig som i dag er bemannet?
6. Hvorfor skal ikke alle innbyggere motta samme tilbud og hvorfor skiller man mellom
brukerne på eksempelvis Mjølan og Hauknes omsorgsbolig?
7. Dersom brukerne på Hauknes omsorgsbolig ikke er fornøyde med dagens ordning,
hvordan kan da administrasjonen være det?
8. Ber om å få fremlagt tall som viser kostnadene jeg etterspør i spørsmål 1, 2 og 3.
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