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Levanger kommune
Sakspapir
Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1.

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Arkivref:
2017/2525 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Levanger
Levanger seniorråd

Møtedato
10.05.2017
22.05.2017

Saksnr.
13/17
12/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram for rådet, som bes vurdere om det skal avgis høringsuttalelse.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017
Forslag i møte:
Kari Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslaget til forskrift legges ut til høring med følgende endringer/tillegg:
§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester(HDO).
Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med
helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i
forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak
Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)
Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av
søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.
Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og
brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.
Nytt 4.avsnitt:
Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker.
Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler.
Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt.
Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.

§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste
Ny setning:
Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Forslaget til forskrift legges ut på høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om
utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte med følgende
endringer/tillegg (høringsfrist 10.06.2017):
§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester(HDO).
Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med
helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i
forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak
Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)
Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av
søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.
Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og
brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.
Nytt 4.avsnitt:
Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker.
Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler.
Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt.
Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.
§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste
Ny setning:
Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Driftskomiteen tar saken til orientering og legger ut forslaget til forskrift på
høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og
uttalelser fra interesserte. Høringsfrist 10.06.2017

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av 13.06.2016 og helse og
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.
Vedlegg:

Retningslinjer kommunal bostøtte Levanger 2017 - forslag

1

Lokale kriterier

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Ny § 3-2 andre ledd i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommune å utarbeide kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være beste tjent med
langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige
tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. For å tydeliggjøre
retten er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.
Det fremgår av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter
en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre
pasient og bruker nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og
bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo
hjemme i påvente av plass, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende
er kvalifisert for slik plass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere
som venter på plass i sykehjem eller bolig med heldøgns tjenester.

Vurdering:
I arbeidet med å innarbeide lovgrunnlaget for statlige og lokale kriterier for tildeling av
langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende plass i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester
har det vært framhevet fra opposisjonen i stortinget og fra en rekke høringsinstanser at
en slik rettighetsfastsetting ikke endrer på dagens praksis i og med at gjeldende lovverk
allerede sikrer en rettighet når en slik plass er å regne som eneste forsvarlige tjeneste.
Det nye i forskriften er at kommunene er pålagt å lage ventelister dersom kriteriene er
oppfylt og søkeren dermed er kvalifisert til slik plass. Venteliste vil med dette
synliggjøre volumet uten at det vil endre på kommunens plikter til å yte forsvarlige
tjenester uavhengig av hvor pasient/bruker oppholder seg.
Når lovendringen nå er vedtatt har Levanger kommune utarbeidet lokal forskrift og
kriterier som loven krever.
Forskriften foreslått sendt ut på høring fram til 6. juni og endelig behandling i
Driftskomiteen 14.06.
De kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1.juli 2017
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Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO)
Lokal forskrift for Levanger kommune

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og/eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, heretter kalt HDO, og bidra til
forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen, jf helse- og omsorgstjenesteloven §32a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle pasienter og brukere som har rett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e
til langtidsopphold eller HDO i Levanger kommune.
Forskriften gjelder Levanger kommunes ansvar for å tilby langtidsopphold i sykehjem eller HDO etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a: kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og HDO, og
oppfølging av pasienter og brukere på venteliste for langtidsopphold
§ 3. Definisjoner
a) Langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO)
Langtidsplass i sykehjem, eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i bokollektiv eller
bofellesskap (HDO), der det er helsefaglig personale til stede gjennom hele døgnet. Disse boformene er
likestilte i forhold til omsorgsnivå, men ulike når det gjelder brukerbetalingsordningen. Dette er et
botilbud og en tjeneste uten sluttdato.
b) Venteliste langtidsopphold og bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Kommunens oversikt over de pasienter og brukere som etter søknad har fått vedtak om at de oppfyller
kriteriene for tildeling av langtidsopphold eller HDO, men som mottar forsvarlige tjenester i påvente av
slikt tilbud. Dette kan være korttidsopphold i sykehjem eller helse- og omsorgstjenester i egen bolig.
Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett, jf. § 7.
§ 4. Grunnlag for vurdering og tildeling av langtidsopphold og HDO
Helse- og omsorgstjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av
langtidsopphold eller HDO.
a) Saksutredningen
• Kommunen skal samhandle med pasient/bruker, og eventuelt deres pårørende og verge, i
tildelingsprosessen. Saksutredningen skal som et minimum beskrive:
• Søkers eget ønske om tjenesten og samtykkekompetanse i forhold til dette spørsmålet
•

Medisinsk bakgrunn, hvilke(n) medisinske diagnose(r) pasienten har og hvilke legemidler som er
i fast bruk (uttalelse fra fastlege)

•

Pasientens fysiske, kognitive og sosiale funksjonsnivå samt utvikling siste år (inkl. IPLOS, Barthel,
fallrisikovurdering, MNA samt evt. MMSE+klokketest)

•

Pasientens sosiale situasjon, f.eks. familieforhold og nettverk

•

Beskrivelse av tiltak som allerede er utprøvd i hjemmet (f.eks. hjemmetjeneste,
hverdagsrehabilitering, dagtilbud, kontakt med demensteam osv.) samt effekt av tiltak

•

Andre tiltak som er prøvd, f.eks. korttidsopphold i institusjon, samt effekt av tiltak

b) Tildelingskriterier
Behovet for medisinsk behandling og/eller omsorg må være av så omfattende og langvarig karakter at
det er behov for et botilbud med døgnkontinuerlig tilstedeværelse av helsepersonell. Tilstanden skal
være stabil. Tilbudet tildeles på bakgrunn av en eller flere av følgende:
• Somatisk eller psykisk sykdom som krever døgnkontinuerlig oppfølging av helsepersonell
• Funksjonssvikt med omsorgsbehov som krever døgnkontinuerlig tilstedeværelse av
helsepersonell
• Behov for døgnkontinuerlig tilsyn grunnet kognitiv svikt
• I de tilfeller der behovet ikke er døgnkontinuerlig kan tilbudet likevel tildeles dersom det ikke er
mulig å gi pasienten forsvarlig oppfølging på annen måte
Andre aktuelle tjenester skal være utprøvd eller vurdert, for eksempel:
• Tilrettelegging av hjelp i hjemmet
•

Tilpasning av bolig

•

Alternativt botilbud i.h.t. søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon

•

Korttidsopphold i institusjon

•

Sosiale støttetiltak, for eksempel dagtilbud

•

Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm

§ 5. Vedtak
Tildeling av langtidsopphold eller HDO skjer på bakgrunn av søkers individuelle og helhetlige behov. På
bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Det gis avslag på søknad i de tilfeller der saksutredningen
ikke begrunner at tildelingskriteriene er oppfylt.
I visse tilfeller kan tildelingskriteriene være oppfylt, men det vurderes likevel som forsvarlig at søker
mottar andre tjenester i påvente av at ledighet i sykehjem eller HDO oppstår. Dette kan være i egen
bolig, eller dersom dette ikke vurderes forsvarlig, som korttidsopphold i sykehjem. I slike tilfeller fattes
enkeltvedtak som opplyser at vedkommende oppfyller tildelingskriteriene for langtidsopphold eller
HDO, og er på kommunens venteliste for dette, jf. § 7.

Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd og § 7-2.
§ 6. Oppfølging av søkere på venteliste
Ved ledig plass i sykehjem for langtidsopphold eller HDO, skal kommunen vurdere det individuelle
behovet for alle nye søkere og alle som står på kommunens venteliste. For søkere på venteliste skal
saksopplysningene oppdateres kontinuerlig for å sikre at prioriteringer gjøres på oppdatert og
gjeldende faktagrunnlag. Dersom tilstanden forverres for søkere som bor i egen bolig i påvente av
langtidsopphold eller HDO, slik at dette ikke lenger er forsvarlig, plikter kommunen å tilby korttidsplass i
institusjon fram til egnet botilbud blir ledig. Kommunen skal ha rutiner som sikrer at slike endringer
identifiseres. Kommunens venteliste for langtidsopphold og bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester gir ingen fortrinnsrett til plass i slikt tilbud jf §3.
§ 7. Klageadgang
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Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal være
skriftlig, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for helse- og
omsorgstorget i Levanger kommune. Dersom det ikke gis medhold skal kommunen sende klagen til
Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.
Klagefristen er 4 uker, og dette skal fremgå av vedtaket jf pasient og brukerrettighetsloven § 7-5.
§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.
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Levanger kommune
Sakspapir
Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Arkivref:
2017/2997 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre
Levanger seniorråd

Møtedato
24.05.2017

Saksnr.
56/17

22.05.2017

13/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram for rådet, som bes vurdere om det skal avgis høringsuttalelse.
Rådmannens forslag til innstilling:
Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:
1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense
på 63.000 kr.
2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er
benyttet fullt ut.
3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300
pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger
kommune.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
PS 18/17 om Husleiesatser for Stokkbakken omsorgssenter
Vedlegg:
1

Forskrifter kommunal bostøtte

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vederlagsforskriften
Saksopplysninger:
I forbindelse med behandlingen av PS 18/17 – om husleiesatser for Stokkbakken
omsorgssenter så ble det orientert om behovet for en kommunal bostøtteordning.

Levanger kommune har hatt bestemmelser for kommunal bostøtte siden 1.1.2004.
Ordningen ble evaluert og gjort permanent fra 01.06.2005. (PS 041/05). Formålet med
den kommunale bostøtten skal være at beboere sitter igjen med et minimumsbeløp etter
at husleie er betalt. Dette skal dekke variable kostnader og tjenester som den enkelte kan
søke om.
I stedet for å lage et nytt system foreslår rådmannen at en justerer vedtektene for den
eksisterende kommunale bostøtteordningen og justerer beløpet den enkelte skal
disponere etter at husleie er betalt.
Den kommunale bostøtteordningen vedtatt i 2005 skulle sikre at beboere skal ha minst
5.000 kr. pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt. Det var lagt en
formuesbegrensning på 50.000. Disse beløpene foreslås nå justert til henholdsvis 6.300
og 63.000. Dette er en justering for pris- og kostnadsstigning og svarer til endingen i
konsumprisindeksen siden 2005.
Statlig bostøtte ytes etter en kompleks utregning hvor grunnlaget varierer fra
kommunegruppe til kommunegruppe. Levanger kommune er i gruppe 4 noe som tilsier
at den øvre grensen for inntekt som gir grunnlag for bostøtte er lavest i landet. Den øvre
inntektsgrensen er kr. 17.027/mnd. for en-persons hushold og kr.19.529/mnd. for topersoners hushold. Her blir også husstands størrelse, formue, kapital- og
næringsinntekter og utleieinntekter samt inntekter fra utlandet regnet med i grunnlaget.
Bolig som er tilrettelagt for funksjonshemmede og/eller hvor oppvarming er inkludert i
husleia påvirker også nivået på bostøtte fra staten.
Vurdering:
Når Levanger kommune nå skal bygge ut og etablere omsorgssentre med heldøgns
tjenester så er dette som en oppfølging av St.meld. 29:
Regjeringen ønsker å ta med det beste fra de to ulike tradisjonene og bygge morgendagens løsninger
på noen grunnleggende prinsipper:
a) «Smått er godt». Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger.
b) Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den
enkeltes behov.
c) Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med
helse- og omsorgsformål.
d) Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige
bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, tilrettelagt
både for beboer og pårørende.
e) En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og
bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning.
Slik kan vi få sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem.

Utfordringene for kommunene ligger da i hvordan utgifter til å dekke inn kapitalkostnader, renter, avsetninger til vedlikehold og drift skal beregnes og effektene dette har
på den enkelte beboer sin økonomi. Vår erfaring så langt er at de ordninger vi har hatt
bl. a. på Breidablikktunet og ved Levanger bo- og aktivitetssenter har fungert
tilfredsstillende og at ordningen med statlig bostøtte i hovedsak har fungert.
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Det er imidlertid slik at nye avanserte bygg er dyre å bygge og drifte, og kostnadene må
nødvendigvis dekkes inn i over husleia. Selv om det stadig blir færre som mottar
minstepensjon vil det enda være noen som vil falle inn under ordningen med bostøtte.
Det er også slik at den statlige bostøtteordningen er redusert noe, og vil derfor ikke alltid
være nok i forhold til målet om at alle skal sitte igjen med et definert minimum.
På sikt vil dette altså bety at det vil bli færre som trenger kommunal bostøtte. Men for de
med lav pensjonsinntekt-/trygdeytelser så er det viktig å ha en ordning som garanterer at
de skal sitte igjen med et disponibelt beløp når husleie er betalt.
Den statlige bostøtten er som nevnt i saksopplysningene relative i f.h.t. inntekt og
boutgifter. Derfor foreslår rådmannen at den kommunale bostøtten skal være et
supplement til den statlige bostøtten slik at alle beboere ved våre omsorgsboliger skal
sitte igjen med et minimumsbeløp på kr. 6.300 når husleie er betalt.
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RETNINGSLINJER FOR KOMMNAL BOSTØTTEORDNING I LEVANGER KOMMUNE
GENERELT OM KOMMUNAL BOSTØTTEORDNINGEN
Kommunal bostøtte er en kommunal økonomisk støtteordning som tar sikte på å redusere
boutgiftene for brukere i kommunale omsorgsboliger i Levanger kommune Formålet med
ordningen er å hjelpe brukere med lave inntekter til å etablere seg i kommunale
omsorgsboliger. Tildelingen av kommunal bostøtte er behovsprøvd. Det vil si at det stilles
krav til husstanden samlede inntekter og formue. Boutgifter som søker selv må dekke,
beregnes på grunnlag av husstandens samlede inntekter og forventet/kalkulert bostøtte fra
Husbanken.
VILKÅR FOR Å FÅ KOMMUNAL BOSTØTTE
Rett til å leie kommunal omsorgsboliger skal være i samsvar med de til enhver tid
gjeldende regler for tildeling av omsorgsboliger. Søker skal ha søkt bostøtte fra Husbanken.
Kommunal bostøtteordning bygger på ligningsopplysninger fra siste tilgjengelig ligning.
REGELVERKSDOKUMENTENE
Kommunal bostøtteordningen reguleres av kommunestyret. Retningslinjene vedtas av
Formannskapet.
FRISTER
Kommunal bostøtte beregnes for en måned om gangen. Det søkes kun en gang om
kommunal bostøtte, helst en måned før innflytting.
FINANSIERING
Kommunal bostøtteordningen er en behovsprøvd ordning og kommunens utgifter til
ordningen kan finansieres gjennom transportert av statlig bostøtte til Levanger kommune.
SAMLEDE INNTEKTER:
Opplysningene om personinntekt fremgår ikke av selve ligningsattesten. Personinntekten
vises på skatteoppgjøret og brukes som beregningsgrunnlag for folketrygdavgiftens
pensjonsdel. Hovedregelen er at man legger siste tilgjengelige ligning til grunn ved
beregningen av samlede inntekter.
Fra skatteligning benyttes det høyeste beløp av personinntekt/alminnelig inntekt.
Personinntekt
Opplysningene om personinntekt fremgår ikke av selve ligningsattesten. Personinntekten
vises på skatteoppgjøret og brukes som beregningsgrunnlag.
Alminnelig inntekt
I alminnelig inntekt før særfradrag inngår alle lønnsinntekter, pensjon og kapitalinntekter
med fratrekk for alle utgifter før eventuelle særfradrag.
FORVENTET BOSTØTTE FRA HUSBANKEN
Ordningen er rettighetsorientert og administreres av Husbanken. Når kravene til boligen og
husstanden er oppfylt, foretas en behovsprøving der en ser boutgiftene i forhold til
husstandens samlede inntekter. Til fradrag fra de boutgiftene en kan godkjenne trekkes en
fastsatt prosent av husstandens inntekt/formue.
ADMINISTRASJON
Levanger kommune administrerer kommunal bostøtteordningen. Opplysningene på
søknadsblanketten suppleres og kontrolleres mot opplysninger fra folkeregister,
trygderegister, ligningsregister, banker og Husbankens bostøtte terminregister.
Levanger kommune foretar behandling av søknader, beregninger av bostøtte og
utbetalingen. Boligkontoret skal gis fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser, som bl.a.
fastsettelse av faste satser for beregning av inntekter.

SAKSGANG VED SØKNADSBEHANDLING AV KOMMUNAL BOSTØTTE
(Informasjon om den kommunale bostøtte ordningen må gis til aktuelle beboere sammen
med annen relevant informasjon).
Utgangspunktet for behandlingen er en søknad som fylles ut av søker eller pårørende, og
leveres ansvarlig person (avdelingsleder).
Mottatt søknad av servicekontoret vil måtte journalføres/registreres. Søknaden oversendes
til boligkontoret v/saksbehandler.
Har det oppstått endringer i søkers økonomiske forhold vil endringen bli utsendt
bostøttekontoret i kommunen og ny beregning foretas og dette må dokumenteres av søker.
Alle søknader om kommunal bostøtte skal leveres minst en måned før evt. flytting.
Følgende dokumenter skal foreligge:
1. utskrift av siste tilgjengelig ligning
2. søknad om bostøtte fra Husbanken
UTSENDELSE AV VEDTAK
Søkere om kommunal bostøtte får vedtaksmelding som viser hvordan utregningen er
foretatt. Ved avslag vil vedtaksmeldingen gi informasjon om årsaken til avslaget og de
regler som ligger til grunn for vedtaket. Søker plikter å melde fra dersom det er endringer
angående av formue eller lignende
UTBETALING AV BOSTØTTE
Kommunal bostøtte utbetales en måned etter flytting.
KLAGE PÅ VEDTAK
Klageinstans for vedtak i kommunal bostøtte er boligkontoret.
Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis
medhold, sendes den til kommunens Klagenemnd
Formelle krav
Klagen må være skriftlig
Klagen skal sendes til kommunens boligkontor
Klagen må angi hvilken måned den gjelder og gi opplysninger om søkers navn, adresse,
fødselsnummer. Klagen må inneholde de opplysninger søker selv mener har relevans for
beslutningen
Klagen må være undertegnet av søkeren eller hans fullmektig.
Kommunen skal:
• påføre dato for mottakelse og markere hvilken måned det gjelder. Klagen skal
journalføres.
• i den utstrekning avdeling/enhet har relevante tilleggsopplysninger, må disse
påføres klagen.
• Dokumentere eller sannsynliggjøre opplysninger som har betydning for utfallet av
saken.
Klagegrunner
Klager kan grovt deles i to (2) grupper:
• feil ved søknaden
• inntektsnedgang
HJEMMEL FOR INNHENTING AV OPPLYSNINGER
Saksbehandler i kommunen har fullmakt til innhenting av ulike typer opplysninger i
forbindelse med søknad om kommunal bostøtte er gitt i søknaden.
Med sin underskrift på søknaden forsikrer søkeren at opplysningene er riktige, og
samtykker i at søknaden kontrolleres og suppleres med opplysninger fra:
• Rikstrygdeverket og Arbeidsdirektoratets stønadsregister

•
•
•

ligningsregisteret
folkeregisteret
kommunens utbetalinger etter lov om sosiale tjenester

MERKNADER
FLYTIING TIL OMSORGSBOLIG
Dersom en ektefelle flytter fra hjemmet til omsorgsbolig, vil folkeregisteret som regel ikke
godkjenne å registrere flytting. I slike tilfeller kan Boligkontret i Levanger kommune
vurdere å se bort fra folkeregisterets registreringer slik at vedkommende likevel vil kunne
motta bostøtte.
Ektefelle som fortsatt bor i tidligere felles bolig kan da behandles av Husbanken som enslig.
REDUSERT FORMUE
Dersom formuen er vesentlig redusert i forhold til siste tilgjengelige ligning, vil beboer på
nærmere angitte vilkår kunne få lagt til grunn periodens formue. Denne vil i så fall bli
sammenliknet med siste tilgjengelige ligning.
Formuesfastsettelse etter siste skatteligning kan avvikles hvis husstandens økonomiske
situasjon er vesentlig endret og det vil virke urimelig om endringer ikke bli tatt til følge.
ÅRSAK TIL INNTEKTSNEDGANG
Hvis søker har hatt formue/inntektsnedgang må årsaken godkjennes av kommunen.
Ligningsinntekten kan fravikes dersom årsaken til formue/inntektsnedgangen skyldes en
uventet inntektssvikt. Formue/inntektsnedgangen må være vesentlig. Kommunen har
anledning til å fravike dette kravet ved klagebehandling, dersom forholdet mellom inntekter
og boutgifter tilsier at det er urimelig å legge ligningen til grunn.
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