Søknad om kommunal eid/leid omsorgsbolig for eldre og
funksjonshemmede.
Informasjon
Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen. Helse- og omsorgstjenester skal
gis i opprinnelig bolig lengst mulig. Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger som
tildeles etter vektlagte kriterier. I vurderingen vektlegges omfanget av helse- og
omsorgstjenester som søker mottar, og boligens egnethet i forhold til søkers funksjonsnivå.
Omsorgsboliger tildeles etter hvert som de blir ledig. Det er ikke ventelister på
omsorgsboliger. Den som kommunen vurderes å være i størst behov av omsorgsbolig tildeles
ledig bolig.
Den som tildeles omsorgsbolig vi få tildelt tjenester på individuell basis som andre
hjemmeboende.
Målgruppe
Eldre og/eller funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorgen for seg selv, eller som er
avhengig av praktisk eller personlig bistand for å greie dagliglivets gjøremål. Omfanget av
tjenestebehovet vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig, noe som innebærer av
boligbehovet alene ikke gir rett til omsorgsbolig.
Følgende kriterier vektlegges for tildeling av omsorgsbolig:
•
•

•
•
•

Muligheter for fortsatt å bo i sitt opprinnelige hjem med bistand fra hjemmebasert
skal være vurdert.
At tjenester er utprøvd, som for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand,
dagsentertilbud, matombringing med mer, og at disse ikke er tilstrekkelig i
opprinnelige hjem
At søker ikke er i stand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem, selv med tjenester som
supplement i hjemmet, og andre tilpassede tjenester
Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over tid.
Omsorgsbolig tilknyttet personalbase vektlegges strengere kriterier. Gjelder:
Tangenlia omsorgsboliger, 2 etg. Eldresenteret i Kirkenes, og Bugøynes
omsorgssenter. Her vektlegges at ovennevnte tiltak er vurdert og at søker innehar
hjelpebehov i de fleste av dagliglivets gjøremål.

Saksgang og klagerett
Alle søknader blir individuelt behandlet i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og
retningslinjer. Det blir fattet vedtak med begrunnelse. Du kan klage på vedtaket. Klagen og
saken blir da vurdert pånytt og kan bli sendt til kommunal klagenemnd som tar endelig
stilling til saken.

Profil og IPLOS registrering
Alle opplysninger som fremkommer i søknad og som innhentes i saksforberedelsen legges
inn i tjenestens elektroniske fagsystem i Profil. Systemet har sikkerhetsgradering og alle
opplysninger behandles konfidensielt og etter bestemmelser om taushetsplikt og
personvern. Enkelte opplysninger blir registrert i et lovbestemt helseregister, Individuelt
Pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). Ingen personer kan gjenkjennes da opplysningene
anonymiseres. Statistikken danner blant annet grunnlag for videre planlegging og utvikling
av tjenestene.

Hjelp til utfylling
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadskjemaet, kan du ta kontakt med
Koordinering, fag, og forvaltningsenheten på telefon 78 97 74 20, eller Servicekontoret på
telefon 78 97 76 60

Fornavn etternavn

Personnummer(11siffer)

Adresse

Postnr sted

Epostadresse

Telefon

Sivilstatus (sett kryss, flervalg )
 Ugift, gift/samboer
 Enke-/mann
 Skilt/separert
 Bor hjemme hos foreldre
 Omsorg for barn under 18 år
 Bor alene
Fastlege navn

Nærmeste pårørende

Slektsforhold / Tilknytning til søker

Adresse

Postnr / sted



Telefon

Sett kryss dersom denne personen kan medvirke på vegne av deg og har rett til å få
helseopplysninger om deg

Opplysninger om verge / fullmektig
Fornavn etternavn

Nåværende bolig og mottak av tjenester
Dagens bolig og eieforhold, kryss av
 Selveid
 Leid
Borettslag:
 Enebolig
 Leilighet
Beskrivelse av dagens boforhold:

Telefon

Boligens utforming, kryss av:
 Mer enn 1. etg boligareal
 Trapp til bolig / leilighet
 Trapp i boligarealet
 Heis

Beskriv din sykdom / funksjonshemning og behovet for omsorgsbolig:

Boligønske (kryss av for ønsket bolig)
Omsorgsboliger:
 Kirkenes
- Storgata 19
- Kongensgate 10a
- R. Amundsensgate 1/3
- Riiser Larsensgate 5
 Hesseng
- Tangenveien 5c
 Jakobsnes
- Sjøtun, Timberveien 5
 Neiden
- Kroafeltet, Sandmoveien 16
 Svanvik
- Moafeltet
- Bureiseren
 Bjørnevatn
- Gartnerjordet 99/101
 Bugøynes

Boliger tildeles etter behov og ledige boliger.
Har du ett spesielt ønske om bosted eller
behov for en spesiell bolig kan du beskrive
dette her:

Når du underskriver samtykker du til at kommunen kan innhente/utveksle opplysninger mellom
samarbeidende personell. Dette er nødvendig for å behandle din søknad. Kommunen kan også
innhente inntektsopplysninger for tjenester som det kreves egenbetaling for.
Relevante opplysninger vil registreres i kommunenes elektroniske fagsystem og saken behandles
ved Koordinering, fag og forvaltningsenheten.
Saksbehandlere har taushetsplikt.
Underskrift:

Sted og dato:

