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Matombringelse   

Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste 

 

Mål for tjenesten 
Personer med en funkjsonsnedsettelse får mulighet for ernæringsriktig middag, som kan bidra 

til at vedkommende lengre kan bli boende hjemme.  

 

Hvem kan få tjenesten 
Hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikke er i stand til å 

ivareta sitt ernæringsbehov.  

 

Tjenestens innhold 
Kjøres ut til bruker tirsdag og fredag mellom kl 13.00 og 14.00 

 

Hva kan bruker forvente av Lunner kommune: 
• Taushetsplikten blir overholdt 

• Respekt og vennlighet 

• Ansatt og sjåfør har ID kort 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester  

• Tildelingskontoret behandler søknaden 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte utsendes. 

• Middagsporsjon lages ihht retningslinjer for kosthold i institusjon. 

• Levering av middag i henhold til vedtak 

 

• Våre forventninger til bruker 

• Gi beskjed ved behov for spesialkost 

• Gjøre seg kjent med innhold i vedtaket 

• Ta kontakt ved endring av behov 

• Være til stede ved avtalt levering 

• Avbestilling må skje til kjøkkenet i tlf 61 32 46 70 innen kl 14 dagen før levering. 

      

 

Kommunale vilkår 
• Ved behov for spesialkost(ikke diabetes) kreves dokumentert behov fra fastlege/spesialist  

• Behovet må vare minimum 14 dager. 

• Hvis ingen avbestilling er mottatt, vil det kreves betaling 

Praktiske opplysninger 

Pris per porsjon reguleres av kommunestyret 

Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned 

 

Saksbehandlingstid: 

1 til 4 uker 
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Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. 

Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

 

Ved behov for mer opplysninger / event. søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid : Man -  fredag fra kl 10.00 -  14.00 

 

 

 

Søknadsskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside,  www.lunner.kommune.no 

Søknad må pga personvernet sendes per post  

 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

http://www.horten.kommune.no/

