OMSORGS

PERSONALIA
ETTERNAVN:

FORNAVN:

FØDSELSNR:
(11 siffer)
TLF:
GATE ADR:
POSTSTED:

POSTNR:

MEDSØKER
ETTERNAVN:

FORNAVN:
TLF:

FØDSELSNR:
(11 siffer)

BESKRIV HVORFOR DU SØKER OMSORGSBOLIG

Søker gir sitt samtykke til innhenting av nødvendige helseopplysninger fra andre offentlige instanser.

UNDERSKRIFT
Signaturer:

Dato
Søker

Sted

Evt. verge/pårørende

SØKNADSSKJEMA SENDES: Tjenestekontoret, Færder kommune, PB 250, 3163 Nøtterøy
Telefon (kl. 09 - 14): 951 93 480

INFORMASJON OM FÆRDER KOMMUNES OMSORGSBOLIGER
Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgs formål. Boligene har livsløpsstandard og
inneholder kjøkken, stue, soverom og bad. Boligene med bemanning er tilknyttet fellesarealer med mulighet
for felles middag. Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på beste, effektive omsorgsnivå.
•
•
•
•
•
•
•

Beboere betraktes som hjemmeboende
Beboer har råderett over boligen jfr. Husleieloven
Tildeling skjer av Færder kommune, Tjenestekontoret
Utleier er Færder kommune
Beboer kan være berettiget til bostøtte fra husbanken. Søknad om bostøtte sendes elektronisk til
Boligkontoret Færder kommune, postboks 250, 3163 Nøtterøy.
Tjenester til beboere blir tildelt etter søknad og individuell vurdering
Ledige leiligheter blir lyst ut på fredager i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Det benyttes eget
søknadsskjema. (link til søknadsskjema). Kan også hentes på Servicesenteret på Tinghaugveien 16,
Borgheim

Tildelingskriterier for omsorgsboliger med bemanning
•
•
•
•

Søkere må ha fast bostedsadresse i Færder kommune
Søker må ha behov for bistand/assistanse på flere områder. Kartlegging av nåværende bolig, samt
hjelpebehov legges til grunn for behovsprøvingen
Søkere som har behov for tjenester gjennom store deler av døgnet prioriteres til denne type
omsorgs-bolig
Tildeling av bolig skal sette søker i bedre stand til å ivareta egenomsorg

Boligene befinner seg her:
•
•

Doktorgården (Klokkerveien)
Hjemsengveien 9-11-13

Tildelingskriterier for omsorgsboliger uten bemanning
•
•

Søkere må ha fast bostedsadresse Færder kommune
Tilrettelegging av nåværende bolig, eller anskaffelse av bolig på det private markedet, skal være vurdert
før tildeling av omsorgsbolig

Boligene befinner seg her:
•
•

Ekeberg (adresse Ekebergveien og Skogveien)
Sjølyst (tjenestekontoret innstiller søkere, men har ikke tildelingsmyndighet)

Hjemmel
Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud kommunen har. Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28, innen 3 uker. Klageinstansen for
kommunale omsorgsboliger er Formannskapet.
Klagen sendes til Tjenestekontoret, Færder Kommune.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret Færder kommune
Postboks 250
3163 Nøtterøy
Telefon: 951 93 480 (kl. 09.00-14.00)

