Sør-Varanger kommune
KRITERIER FOR TILDELING AV BOLIGER FOR MENNESKER MED OPPFØLGINGS BEHOV

BOLIG FOR MENNESKER MED OPPFLGINGS BEHOV
Bolig for personer med moderate hjelpe- og/eller omsorgsbehov som mottar offentlige tjenester.
Moderate hjelpe- og/eller omsorgsbehov – definisjon:
Hjelpe- og/eller omsorgsbehov med forutsetning av at personen med litt hjelp klarer å utføre sine
daglige oppgaver og gjøremål selv.
Formålet:
Tilrettelegge forholdene for personer med spesielle behov slik at de kan bo i eget hjem, motta hjelp
de har behov for, samt bistå med hjelp på vei mot egen bolig.
Målgruppe:
•
•
•
•

Psykisk og fysisk funksjonshemmede
Flyktninger
Bostedsløse
Andre vanskeligstilte som ikke er i stand til å leie på det private markedet

Kriterier for tildeling:
•
•

Underskrevet søknad må foreligge fra søker eller en som kan handle på søkers vegne.
Omfang av hjelpe- og/eller omsorgsbehov må være dokumentert (uttalelse med underskrift
fra den aktuelle tjenesten i søknaden).

Saksgang:
Skriftlig søknad sendes til Sør-Varanger kommune.
Adresse: PB 406, 9915 Kirkenes.
Søknadsskjema finns på www.svk.no/søknadsskjema, og kan også fås ved henvendelse til aktuelle
kommunale tjenester; tildelingskontoret for omsorgstjenester, flyktningstjenesten, psykisk
helsetjeneste, sosialtjenesten og NAV. De aktuelle tjenester kan også bistå med å fylle ut skjemaet
dersom behov og skal kartlegge boligbehov og fatte vedtak om boligtildeling. Vurdering av
boligtilbud gjøres av tildelingsteamet.
Klageadgang
Avslag på søknad om leie av bolig for mennesker med oppfølgings behov (BOB) og avslag på fornyelse
av leiekontrakt i den aktuelle boligen skal være skriftlig begrunnet med opplysning om klageomgang,
klagefrist, samt adressat for klage. Avslag kan påklages til tildelingsteamet, ifr. Forvaltningsloven § 42 og § 28. Dersom klagen ikke omgjøres så sendes den videre til klagenemd for klagesaksbehandling i
kommunen. Dersom søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som
uaktuell for tiltaket. Avslag på søknad om bytte av BOB kan ikke påklages.

