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Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Jarl Meland 

Fra adm. møtte: Runar Stemme 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Solveig Danielsen   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

017/13  HØRINGSUTTALELSE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 

 

 

 

 

  



017/13:  HØRINGSUTTALELSE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  

 

 

 

E-017/13 Eldrerådet 15.10.2013 

 

 

Følgende tilbakemeldinger gis: 

 

s.3 - Unge – hvorfor står de spesielt? kommer ikke noe mer på det temaet og det foreslås 

fjernet fra teksten 

 

s.5 - Leie / eie – det står litt lite forklart hva tanken bak er så det er litt vanskelig å forstå ? 

trenger litt mer utfylling ? hva er konsekvensene ? 

 

s.9 – blir det riktig å regne med alle omsorgsboliger ? er det ikke bare 80+ som skal med ? 

kommer de riktige tallene frem ? er dette misvisende ? 

 

s.13 – organisering ved Grinitun. Virkelighetsbeskrivelsen er vel riktig, men vi mener at NOE 

må gjøres raskt. Det er behov for flere plasser jfr. overbelegget. Det viser at det er for lite 

plasser til Spydebergs befolkning som trenger det. 

 

s.18 – hjelpetiltak må ikke øke forskjellene mellom folk. Hvor mange kan / skal eie ? litt 

betenkelighet ift stor bruk av startlån mot flyktning gruppen og da generering av 

familiegjenforening. 

 

s.19 – oversikt over flytninger / innvandrere – noe vanskelig å forstå hvorfor oversikt over 

innvandrere er brukt når vi snakker om flyktning gruppen. Lokal kunnskap sier at det mangler 

noen land da det vites at det er folk fra Yemen, Somalia, Kenya og Saudi Arabia som bor her 

som ikke er med i oversikten. Hvor mange av disse innvandrerne har hatt flyktningstatus? 

 

s.21 – skulle det vært med noe om ombygging / omgjøring av private boliger? utbedringslån? 

utbedringstilskudd ? hvilke muligheter det er ? og evt noe om NAV hjelpemidler ?  

tilrettelegging via hjelpemiddelsentralen ? 

 

s.26 – reaksjon på startlån bare nevnt for flyktninger. Det er galt å «favorisere» flyktninger. 

Bør gjelde for alle relevante grupper. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


