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Informasjon til beboerne nr. 1, august 2017 

En særdeles ubehagelig sak 
Spesielt for de det angår, nemlig de som benytter hjemmehjelpstjenesten, en tjeneste alle har 
stor tiltro til. Til nå. Saken er som følger: Blomster ble rapportert stjålet utenfor 
Digranesveien 25 den 10. juni. Egentlig ikke noen stor sak, men vi fant at det var en person 
som åpenbart representerte hjemmehjelpstjenesten, som utførte handlingen. Dette ble tatt opp 
med kommunen som skriver til oss at vedkommende var snakket med og at saken ville bli 
unntatt offentlighet. Styret besluttet å anmelde saken av årsaker som fremgår under. Den 10. 
juli fikk vi beskjed om at saken var henlagt fordi det ikke fremkommer tilstrekkelige 
opplysninger til å identifisere gjerningsmannen. Vær snill å lese brevet fra oss som ble vedlagt 
anmeldelsen, som også inneholdt videoopptak. Hver enkelt av våre beboere som omfattes av 
hjemmehjelpstjenesten, bør selv ta sine forholdsregler, evt. i samarbeid med sine pårørende. 
 
Styret 

Rosenli, 27.06.2017 
 

VEDLEGG TIL POLITIANMELDELSE AV BLOMSTERTYVERI 
 
Undertegnede styreleder har fullmakt til å anmelde saken, en sak som i utgangspunktet er en 
"fillesak", men som vi av almenpreventive forhold ønsker å anmelde.  
 
Tyveri av blomster på vår eiendom av en betrodd person kan og bør få konsekvenser for 
vedkommende som utførte handlingen, og for kommunen som leverer en tjeneste en må stole 
fullt og helt på. De låser seg inn og besøker sovende klienter på nattetid. Det sier seg selv at 
klienter dermed gjør tilgjengelig sine verdisaker til vedkommende tjenesteperson.  
 
Dersom vi ikke anmelder dette vil den ansatte kunne få arbeid et annet sted i lignende tjeneste 
etter å ha fått politiattest lokalt. 
 
En anmeldelse vil også sende et klart signal til Stavanger kommune og private leverandører 
av hjemmetjenester at det ikke er toleranse for denne typen lovbrudd.  
 
Selv om Stavanger kommune velger å avskjede vedkommende, er det kun en anmeldelse som 
sikrer at vedkommende ikke får jobb hos andre hvor det kreves politiattest. 
 
Siden ledelsen i Stavanger kommune ikke ønsker å opplyse om vedkommende er avskjediget 
eller gitt annen stilling, har vi ikke tillit til at vedkommende ikke er tilbake i uærlige hensikter 
senere etter for eksempel å ha fått en skriftlig advarsel. Taushetsplikten virker kanskje mot sin 
hensikt her fordi vi ikke kjenner til konsekvensene for vedkommende uærlige omsorgsperson 
i en intern saksprosedyre. 
 
Med hilsen, 
Per Gram 
Styreleder B/L Rosenli 


