Helse- og sosial
Virksomhet bolig- og tjenestetildeling

Søknad om servicebolig

Søknaden sendes til:
Kristiansand kommune, Virksomhet bolig- og tjenestetildeling
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Søknaden gjelder:
Bolig for eldre og funksjonshemmede (servicebolig)
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:

Sivil status:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Fastlege:

Hjelpeverge
Navn:

Dersom du er innvilget annen omsorgstjeneste,
angi hvilken:

Adresse:
Postnr sted:
Telefon:

Fullmektig

Nåværende oppholdssted og eventuelt kontaktperson og tlf:

Nødvendige vedlegg til søknaden:




Legeopplysninger for alle i husstanden
Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt
Utskrift av siste ligning for alle i husstanden over 18 år

Postadresse
Kristiansand kommune
Virksomhet bolig- og tjenestetildeing
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Gyldenløvegt. 23, Kristiansand
E-postadresse:
post.HS.forvaltningt@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:

Eventuelt behov for hjemmebesøk i forbindelse med søknadsbehandlingen vil bli avtalt på
forhånd.
Behov for tolk ved vurderingssamtale:

 Ja

 Nei

Språk: ……………………….
Navn på person som undertegnede ønsker skal opptre på sine vegne og skal ha informasjon om
saksbehandlingen og vedtak.
Navn …………………………
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).

Helse- og sosial
Virksomhet bolig- og tjenestetildeling
Dette arket kan beholdes av søker

Informasjon om søknad om servicebolig
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 helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister
Til deg som søker pleie- og omsorgstjenester i Kristiansand kommune
Informasjon fra Helsedirektoratet
IPLOS
Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for
hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang
til opplysningene, og de har taushetsplikt.
Noen av opplysningene blir registrert etter ene egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister
(KPR)
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
KPR vil inneholde opplysninger om alle som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Registeret vil inneholde data
fra alle tjenester som er nevnt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no)
Informasjon i KPR skal bidra til å:

øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene

sikre god planlegging og et likeverdig helsetilbud uavhengig av kjønn, bosted og sosial status

gi mer kunnskap om effekten av behandling og sykdommers utbredelse, årsaker og forløp
Hvilke opplysninger sendes til KPR?

kjønn, alder og kommune

husstand

behov for bistand og assistanse til å delta i forbindelse med arbeid, utdanning og fritid

bistand fra familie og personer i nærmiljøet

vurdert av lege/tannhelsepersonell i løpet av siste år

hvilke tjenester som ytes av kommunen

om det er utarbeidet en individuell plan og om du har en koordinator

relevante diagnoser som det er nødvendig å kjenne til for å gi deg riktige tjenester
Hvem skal gi opplysningene?

Det er først og fremst du som skal gi opplysningene om din situasjon til kommunen. Du har lovfestet rett til å
være med på å vurdere hva du trenger av bistand og assistanse og hvordan tjenestene skal gis.

Hvis andre enn deg skal gi opplysninger, må du gi ditt samtykke.

Kommunen kan ikke be deg om opplysninger som ikke har betydning for situasjonen din.

Hvis det dreier seg om opplysninger du 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.
Underskrift på søknadsskjemaet gir samtykke til innhenting av slik informasjon fra andre. Se punktet «Fullmakt» på
søknadsskjemaet. (info fra Kristiansand kommune)
Hvordan ivaretas opplysningene?

Fødselsnummer oppbevares kryptert.

De som behandler opplysningene i KPR har taushetsplikt

Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra KPR kan bare skje når det foreligger nødvendig
tillatelser.

Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle forespørsler om innsyn.
Innsyn i egne helseopplysninger
Du har rett til å:

få innsyn i enge helseopplysninger i KPR

få vite hvem som har mottatt helseopplysninger om deg og hva de er brukt til

stille spørsmål til saksbehandler om opplysninger som er registrert om deg eller melde fra om feil i
opplysningene
Din rett til innsyn står beskrevet i vedtaket du vil motta etter endt saksbehandling av din søknad. (info fra Kristiansand
kommune)
Reservasjon
Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg utleveres fra KPR sammen med fødselsnummer, eller mot utlevering
av helseopplysninger til enkelte formål.
KPR vil gi økt kunnskap og bedre grunnlag for analyser og forskning. Det skal brukes til å utvikle og gi bedre helse- og
omsorgstjenester i kommunene. Dersom mange reserverer seg mot utlevering av informasjon vi grunnlaget for denne
kunnskapen bli dårligere. Vi håper du hat tillit til at vi skal behandle dine data sikkert og korrekt.
Les mer om IPLOS og KPR på www.helsedirektoratet.no
Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for Kommunalt pasient- og brukerregister.
Helsedirektoratet
Universitetsgata 2, Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf 81020050 e-post: postmottak@helsedir.no

