SØKNAD OM OMSORGSBOLIG
Unntatt offentlighet: offl. §13/fvl. §13

Søkers navn:_______________________ Fødsels- og personnr: _____________________
Ektefelle/samboers navn: _____________ Fødsels- og personnr: _____________________
Adresse: __________________________ Postnr og –sted: __________________________
Tlf.: ______________________________

Botid i kommunen: ________________________

Pårørende/eventuelt verge: _______________

Tilknytning: ______________ Tlf.: ____________

Nåværende boligforhold:
Eier □ Leier □

Enebolig □ Annet □

Er det stue, kjøkken, soverom og bad/wc på 1. etg. plan?

Ja □

Nei □

Andre opplysninger om boligforholdene:

Økonomiske forhold
Pensjon og trygdeytelser: Alderspensjon □ Uførepensjon □ Annen pensjon eller trygd □
Dokumentasjon på inntekt må vedlegges, samt ligningsutskrift, eller kopi av siste selvangivelse som
dokumentasjon av formuesforhold.

Helsetilstand (Legeattest vedlegges søknaden hvis det skal gis helseopplysninger for å begrunne
behovet for omsorgsbolig)

Fastlege:
tlf.:
Søker har flg. tjenester fra helse og omsorg: ____________________________________________
Søker har flg. tekniske hjelpemidler: ___________________________________________________
Annet: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Andre opplysninger som kan begrunne søknaden:

Fullmakt: Jeg gir med dette kommunens tildelingsråd for omsorgsboliger fullmakt til å innhente
opplysninger hos trygdekontor, ligningskontor, fastlege eller helseinstitusjoner som anses nødvendige
for behandling av søknaden

Underskrift

Sted: _________

Dato: _________

Underskrift: _____________________________

Søknad om omsorgsbolig sendes til: Utsira kommune, Postboks 63, 5547 Utsira
Det finnes følgende omsorgsboligprosjekter i Utsira kommune, og dette skjemaet brukes for
søknad til omsorgsboliger, Tomannsbolig på Hovland (bolig C og D). BRA 57,8 m².
Begge omsorgsboligene har”livsløpsstandard”. Det betyr at de er tilgjengelige for
bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Omsorgsboligene består av 3-roms leiligheter,
Soverom, bad og åpen løsning med stue og kjøkken.

Tjenester
Helse- og omsorgstjenester i omsorgsboliger, f. eks. praktisk bistand, hjemmesykepleie,
trygghetsalarm, tekniske hjelpemidler administreres av helse- og omsorgsavdelingen.
Boligene er rigget for velferdsteknologiske løsninger. Boligene vil være knyttet opptil en
digital mottaks-/overvåkningssentral på Utsira sykestue.

Tildeling av omsorgsbolig
Tildeling av omsorgsbolig skjer av et tildelingsråd som består av rådmann og helse- og
omsorgssjef.
Det er drifts- og utviklingssjefen (922 59 351) som skriver ut boligtilbudene og inngår
leiekontrakt med de som får tildelt omsorgsbolig.

Bostøtte
Søkere til omsorgsbolig vil kunne ha krav på bostøtte fra Husbanken. Det er den enkeltes
inntekts- og formuesforhold og boutgift som avgjør om det gis bostøtte og bostøttens
størrelse.
Informasjon
Nærmere informasjon og veiledning angående omsorgsboliger gis av
sentraladministrasjonen i Utsira kommune ved rådmannen (913 12 203). Veiledning om
søknad om bostøtte samt forhåndsberegning av denne får du ved å kontakte assisterende
rådmann (52 75 01 11).
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