KRISTIANSAND KOMMUNE
Helse- og sosialsektoren
Service og Forvaltning
Boligavdelingen.

Søknad om servicebolig
Søknaden sendes til:
Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen.
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Søknaden gjelder:
Bolig for utviklingshemmede
Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser
Bolig for eldre og funksjonshemmede (servicebolig)
Bytte av bolig
Hvem kan søke?: Personer over 18 år som på grunn av sin helse ikke er i stand til å skaffe
seg egnet bolig selv og som trenger en spesielt tilrettelagt bolig. Familier med barn tildeles ikke
servicebolig.
For søknad om tjenester – bruk eget skjema.
Personlige opplysninger:
Navn:

Fødselsnr (11 siffer):

Ektefelle/samboer:

Fødselsnr (11 siffer):

Adresse:

Nærmeste pårørende

Postnr og sted:

Adresse, postnr og –sted:

Telefon:

Fastlege:

Sivil status:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Hjelpeverge
Navn:

Fullmektig

OBS: Legeopplysninger må vedlegges for alle
i husstanden
Dersom du er innvilget annen omsorgstjeneste,
Adresse:
angi hvilken:
Postnr sted:
Telefon:
Nåværende oppholdssted og eventuelt kontaktperson og tlf:

Postadresse
Service og forvaltning
Boligavdelingen
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Gyldenløvegt. 23, Kristiansand
E-postadresse:
post.ebt@kristiansand.kommune.no
Webadresse: www.kristiansand.kommune.no

Telefon
38 07 95 00
Telefaks
38 00 73 87

Foretaksregisteret
963296746 mva

Begrunnelse for årsaken til søknaden:

Hvilken bydel ønsker du å bo i (kryss av):
Vågsbygd
Sentrum
Lund
Randesund og Tveit
Ingen ønsker
Eventuelt behov for hjemmebesøk i forbindelse med søknadsbehandlingen vil bli avtalt på
forhånd.
Behov for tolk ved vurderingssamtale:

Ja

Nei

Språk: 00000..00000000
Fullmakt:
Undertegnede samtykker i at andre nødvendige opplysninger for saksbehandlingen kan
innhentes fra andre offentlige organer, og at gitte eller innhentede opplysninger kan
videreformidles til nødvendige samarbeidspartnere.

Dato: ::: Søkers underskrift .................................................................................
Dersom du reserverer deg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret må du gi
beskjed til saksbehandler om dette (se side 4).

Hvem kan søke?:
Personer over 18 år som på grunn av sin helse ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig elv
og som trenger en spesielt tilrettelagt bolig.
Familier med barn tildeles ikke servicebolig.

Tildelingskriteriene for servicebolig er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Søker anses å være ute av stand til å skaffe seg egnet bolig selv.
Søker har funksjonshemming som tilsier behov for spesielt tilrettelagt leilighet.
Søker har pleie- og omsorgsbehov som er vanskelig å ivareta i søkers nåværende hjem.
Servicebolig kan være et godt alternativ til institusjonsplass.
Servicebolig anses å være det best egnede tilbudet til søker.
3-roms leiligheter tildeles søkere med spesielle behov.
Beboere kan etter søknad innvilges bytte til annen servicebolig. Det må dokumenteres
særlige medisinske grunner eller andre spesielle forhold.

Tildelingen:
-

Boligavdelingen saksutreder, fatter vedtak og tildeler.
Dersom søker skylder kommunen husleie, må dette avklares før bolig kan tildeles.
Ledig leilighet tildeles den søker som til enhver tid har størst behov.
Så langt det er mulig tas det hensyn til søkers ønske om bosted.
Dersom søker takker nei til et tilbud uten helsemessige eller vektige sosiale grunner,
strykes søker av ventelisten.
Etter tildeling vil det kunne ta noe tid før innflytting kan skje, da leiligheten må
ferdigstilles etter forrige beboer.
Kristiansand Boligselskap (KF) forvalter boligene og skriver kontrakt med søker etter
tildeling.

Informasjon om IPLOS-registeret fra Helsedirektoratet
For at din kommune skal kunne yte best mulig helse- og sosialtjenester, er det behov for at du gir noen
opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp.
Opplysningene er konfidensielle og er en del av din journal. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal
ha tilgang til opplysningene om deg, og de har taushetsplikt.
Hva er IPLOS?
Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til
et sentralt register kalt IPLOS. Her blir opplysninger oppbevart. Registeret skal brukes til statistikk og
forskning. Ditt navn og din adresse vil ikke finnes i IPLOS-registeret. Ditt fødselsnummer er erstattet
med et tilfeldig nummer slik at ingen kan kjenne igjen deg eller opplysninger om deg.
Hvorfor IPLOS?
I dag vet vi for lite om den enkelte brukers ressurser og bistandsbehov.
• Gode kunnskaper om bistandsbehovet vil gi kommunen mulighet for å planlegge og
tilrettelegge tjenestene.
• Sentrale myndigheter får også bedre kunnskap som grunnlag for å styre og utvikle tjenestene.
Målet er å bidra til en god ressursutnyttelse samt likeverdige og virkningsfulle tjenester.
Hvilke opplysninger står i IPLOS-registrert?
• Kjønn, alder og kommune
• Husstand
• Behov for bistand og assistanse i dagliglivet
• Behov for bistand og assistanse til å delta i forbindelse med arbeid, utdanning og fritid
• Bistand fra familie eller personer i nærmiljøet
• Vurdert av lege/tannhelsepersonell i løpet av det siste året
• Hvilke tjenester som ytes av kommunen
• Om der er utarbeidet en individuell plan
• Relevante diagnoser som det er nødvendig å kjenne til for å gi deg riktige tjenester
Du kan reservere deg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret
Hvem skal gi opplysninger?
Du har lovfestet rett til å være med å vurdere hva du trenger av bistand og assistanse og hvordan
tjenestene skal gis. Det er først og fremst du selv som skal gi opplysningene om din situasjon.
Kommunen kan ikke be deg om opplysninger som ikke har betydning for situasjonen din.
Hvis det dreier seg om opplysninger som du selv ikke kan gi, kan det være nødvendig å ta kontakt
med noen av dine nærmeste. Det kan også være nødvendig å spørre andre ansatte i kommunen (for
eksempel fastlegen) eller et sykehus, om opplysninger.
Hvis andre enn deg selv skal gi opplysninger, må du gi ditt samtykke.
Din underskrift på søknadsskjemaet gir samtykke til innhenting av slik informasjon fra andre. Se
punktet ”Fullmakt” på søknadsskjemaet. (Info fra Kristiansand kommune)
Innsyn
Du har lovfestet rett til å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis det er feil i
opplysningene, har du rett til å kreve at de rettes. Hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du ta
kontakt med den kontaktpersonen du har fått oppgitt av kommunen.
Din rett til innsyn står beskrevet i vedtaket du vil motta etter endt saksbehandling av din søknad. (Info
fra Kristiansand kommune)
Helsedirektoratet er eier og ansvarlig for IPLOS-registeret.
Helsedirektoratet
Universitetsgata 2, Pb 7000 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 810 20 050 www.helsedir.no, e-post: IPLOS@helsedir.no

Serviceboliger i Kristiansand kommune
Lista viser hvor det finnes serviceboliger. I rubrikken «Ønske» kan du krysse av for ditt
ønske. Det er mulig å krysse av flere steder, eventuelt i prioritert rekkefølge.
Vi forsøker å gi tilbud om bolig der søker ønsker, men tildeling skjer etter behov. Derfor kan
det hende du får tilbud om bolig andre steder enn der du har krysset av.

Område
Vågsbygd

Sentrum

Lund

Randesund/
Tveit

Ønske

Adresse
Camilla Collets vei 2
Kjerrheia 12
Ærfuglveien 27 - 49
Østerøya 6,10
Elvegata 2A
Egshaugen 7, 9
Dronningens gate 42
Kongens gate 41,43
Kristian IVs gate 93, 3.-7.etg
Kristian IVs gate 95
Kronprinsens gate 17, 19
Malmveien 6, 8, 10
Malmveien 11
Møllevannsveien 61
Rådhusgata 52, 54
Straiskleiva 10 - 16
Straiskleiva 2 - 8
Tollbodgata 73 C
Østre Strandgate 70
Eivind Jarlsgate 5
Kløvertun
Kongsgård allé 58
St Olavs vei 20
Snorres gate 22
Steinkleiva 15
Strømmeveien 75
Topdalsveien 246
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1
1

11
2
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42
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36
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16
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