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Beskrivelse
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt. Boligen er beboerens eget hjem.
Beboeren betaler husleie og mottar kommunale tjenester på samme vilkår som for andre
hjemmeboende.
Det finnes ulike typer omsorgsboliger som tildeles ut fra søkers behov.

Målgruppe
Søkere som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan bo i sin nåværende bolig.

Kriterier/vilkår
Søker må ha vært bosatt i Sande kommune siste tre år.
Tjenesten må være ønsket av søker.
Tilrettelegging av nåværende bolig i kombinasjon med ordinære hjemmetjenester er utprøvd/vurdert,
men er ikke tilstrekkelig.
Dyrehold i omsorgsbolig er ikke tillatt.
Det kan gis dispensasjon når gode grunner taler for det, hvis dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige
beboere og når dyrevelferdet
er ivaretatt.

Pris for tjenesten
Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven.

Du kan forvente av oss:
At kommunens ansatte overholder sin taushetsplikt.
At det jobbes målrettet for at tjenesten tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og
meningsfull hverdag.

Vi forventer av deg:
At du som søker deltar aktivit ved kartelegging av behov.
At du er forberedt på at den dagen tjenesten innvilges er din bolig også å betrakte som en arbeidsplass
for kommunens ansatte.
At du og dine pårørende medvirker til at ansatte ikke får arbeidsskader under arbeid. Det innebærer å
gjennomføre tiltak og
tilrettelegge boligen for nødvendige hjelpemidler.
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At du må være forberedt på at ansatte ikke skal komme i nærkontakt med husdyr og ikke utføre
oppgaver knyttet til disse.
At kommunen, som arbeidsgiver,ber om at du ikke røyker når ansatte er tilstede i din bolig. Dersom du
røyker må det også luftes
før ansatte kommer.
At du melder fra til kommunen i løpet av 1 uke dersom du ikke ønsker å ta imot tilbudet.

Praktiske opplysninger
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
du har behov for det.
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Noen av opplysningene Sande kommune ber deg om i forbindelse med søknadsprosessen vil bli
rapportert til et sentralt register
kalt IPLOS. Registreret er anonymt og opplysningene skal brukes til statistikk og forskning.
Søknadsskjema skrives ut fra lenken. Søknadsskjema, tjenestebeskrivelse, oversikt over egenbetaling
og IPLOS
informasjonsbrosjyre kan fås ved henvendelse til Sande kommunes Servicekontor tlf. 33 78 70 00.
Søknader behandles fortløpende.
Søknaden sendes til
Tjenestekontoret
Postboks 300
3071 Sande
Det gis skriftlig vedtak.
Saksbehandlingstiden er 1 måned. Ved forlenget saksbehandlingstid blir søker varslet om grunnen til at
henvendelsen ikke kan behandles innenfor fristen.
Informasjon om klagemulighet finnes i vedtaket.

Relaterte dokumenter
Satser kommunale helse- og omsorgstjenester, saksfremlegg (Avhengig)
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig)
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig) (Under utforming)

Vedlegg
 Informasjon til søknad

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)
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