Omsorgsbolig med heldøgns bemanning – tjenestebeskrivelse
1. Lovhjemmel
Tjenesten er ikke lovpålagt. Leieforholdet reguleres av Husleieloven av 06.06.2003, nr 39, §§
9 og 11.
Etter bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 er kommunen pålagt å medvirke
til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet,
herunder boliger med særlig tilpasning for dem som trenger det pga alder, funksjonshemming
eller av andre årsaker.

2. Formål
Langvarig botilbud for mennesker som har et omsorgsbehov som gjør tjenester med heldøgns
bemanning nødvendig.
At bruker skal kunne bo lengst mulig i egen bolig med tilrettelagte tjenester.

3. Målgruppe
Eldre og andre med funksjonssvikt. Tildeles etter en faglig vurdering av hjelpebehov og
helsetilstand. Kriterier for å få innvilget omsorgsbolig med heldøgns bemanning er at søker
har et omsorgsbehov som krever heldøgns bemanning. Ved endring i behov, vil det kunne bli
vurdert et annet botilbud

4. Beskrivelse av tjenesten
Andøy kommune har heldøgns bemanning i følgende omsorgsboliger:
Andenes Helsesenter (bofellesskap 25 rom)
Dahletun omsorgsbolig (17 leiligheter)
Kristinabakken (6 leiligheter)
Damveien (2 leiligheter)
Leiteveien (bofellesskap, 4 rom)
Torvhågveien (4 leiligheter)
Kildebakken (9 leiligheter)

5. Tjenesten omfatter ikke
Møbler

6. Saksgang/søknadsprosess
 Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret

 Når Tildelingskontoret mottar søknaden, kontaktes søker for avtale om hjemmebesøk.
På hjemmebesøket innhentes nødvendige opplysninger for en helhetlig og faglig
vurdering av søknaden
 Hjelpebehovet må eventuelt dokumenteres med for eksempel legeerklæring
 Tildelingskontoret behandler søknaden så snart som mulig. Dersom det ikke kan
forventes svar innen 4 uker etter at søknad er mottatt, gis et foreløpig svar med
redegjørelse for forsinkelsen og informasjon om når svar kan forventes.
 Vedtaket er tidsbegrenset og vurderes kontinuerlig
 Endring i status/hjelpebehov fil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak
 Ved akutt oppståtte hendelser iverksettes tjenesten før søknad er behandlet

7. Hva du kan forvente av oss
 Du får hjelp av kvalifisert personell
 Vi tilstreber kontinuitet i tilbudet
 Hjelp til å søke om bostøtte

8. Hva vi forventer av deg
Du møblerer omsorgsboligen

9. Egenandel
Det betales husleie til Andøy Boligstiftelse og dekker utgifter til strøm, renhold mat, telefon,
avviser m.v.

