Aktiv hjælp, Ældre og
Velfærdsteknologi

Ansøgning om plejebolig
Navn
Cpr.nr.
Adresse
Postnr./By
Mail
Opholdssted ved ansøgning

I egen bolig
På midlertidig døgnplads, Hundested plejecenter
På midlertidig døgnplads, Rosen
Indlagt på hospital

Ægtefælle/samlevers navn
Cpr.nr.
Mail
Søger ægtefælle plejebolig
Søges der om ægteparbolig
Oplysning om ægteparbolig

Ja
Nej
Ja
Nej
Halsnæs Kommune har 12 ægteparboliger fordelt på 3
plejecentre. Du og din ægtefælle vil automatisk blive optaget på
fritvalgsventeliste, da Halsnæs Kommune ikke kan garantere at
kunne tilbyde en ægteparbolig inden for plejeboliggarantiden.

Beskriv med dine egne ord,
hvorfor du søger om
plejebolig
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Hvor ønsker du at bo i Halsnæs Kommune
Ønsker til plejecenter

Oplysning om
garantiventeliste

Oplysning om
fritvalgsventeliste
Ønsker du optagelse på
garantiventeliste
Ønsker du optagelse på
fritvalgsventeliste

Arresø Plejecenter, Humlehaven
Arresø Plejecenter, Løvdalen
Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken
Frederiksværk Plejecenter, Solhjem
Hundested Plejecenter
Når du er godkendt til plejebolig, skal Halsnæs Kommune tilbyde
dig en bolig inden for 2 måneder
 Hvis du opholder dig på en af kommunens midlertidige
døgnpladser, vil du få tilbudt den først ledige bolig, med
forventning om at du accepterer boligtilbuddet. Hvis du
siger nej til boligtilbuddet, bliver du udskrevet i ventetiden
til boligvisitationsudvalget kan tilbyde dig en bolig på det
ønskede plejecenter
 Du skal forvente en hurtig overtagelsesdato, efter et
boligtilbud
 Indflytning på plejecentret afhænger af hvornår boligen er
klar til overtagelse
 Hvis du opholder dig i eget hjem, har du mulighed for at
sige nej til et boligtilbud og en ny garantiperiode starter
 Du kan ønske et eller flere plejecentre, selv om du er på
garantiventeliste. Boligvisitationsudvalget forsøge at
opfylde dit ønske. Du kan dog blive tilbudt en bolig et
andet sted i kommunen.
 Du er ikke omfattet af plejeboliggarantien
 Du skal forvente en ventetid på mere end 2 måneder.
Ja
Nej
Ja
Nej

Ønsker du at søge om plejebolig i anden kommune
Oplysning om ansøgning om
plejebolig i anden kommune

Hvilken kommune søger du
til og evt. på hvilket
plejecenter
Ønsker du optagelse på
garantiventeliste
Fritvalgsventeliste

Du skal først godkendes i Halsnæs Kommune, før du kan søge
plejebolig i en anden kommune.
 Efter godkendelse, fremsender Boligvisitationsudvalget din
ansøgning til den ønskede kommune. Du hører fra den
ønskede kommune, når de har behandlet din ansøgning
 Du kan ikke være på garantiventelister i 2 kommuner
 Opholder du dig på en midlertidig døgnplads i Halsnæs
Kommune, vil du automatisk være på garantiventeliste i
Halsnæs Kommune og få tilbudt den først ledige bolig i
ventetiden på om du er optaget på venteliste i den
ønskede kommune.

Ja
Nej
Ja
Nej
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Samtykke til videregivelse af oplysninger vedrørende din ansøgning
Oplysning om samtykke

Skal din pårørende have
tilsendt afgørelsen på din
ansøgning
Pårørendes navn

Hvis du ønsker, at en pårørende skal have oplysninger
vedrørende din ansøgning om plejebolig, skal du give samtykke
til, at Halsnæs kommune må videregive disse oplysninger. Du
giver dit samtykke igennem din underskrift nederst på
ansøgningen.
Afgørelsen af din ansøgning kan kun fremsendes til digital
postkasse, eller med almindelig post (ikke på mail) til din
pårørende.
Hvis du ikke udfylder felterne er det kun dig som ansøger, som får
tilsendt afgørelsen.
Ja
Nej

Adresse
Postnr./By
Cpr.nr.
Mail (til lejekontrakt)
Relation til ansøger

Om boligtilbud og lejekontrakt
Vigtig information ved
boligtilbud

Skal din pårørende have
tilsendt boligtilbuddet
Skal du selv have
lejekontrakten tilsendt, hvis
ja hvordan
Skal din pårørende have
tilsendt lejekontrakten

 Du har 5 hverdage til at besvare et boligtilbud, fra du har
modtaget det
 Du skal forvente en hurtig overtagelse, efter et boligtilbud.
Ofte vil overtagelse af en bolig være 7-14 dage efter du
har accepteret et boligtilbud
 Du skal ikke opsige dit lejemål før du har modtaget en
lejekontrakt
 Du får først adgang til boligen, når du har underskrevet
lejekotrakten og indbetalt indskud og husleje
 Du skal senest flytte ind i plejeboligen dagen efter
overtagelsesdagen, som står i lejekontrakten
 Du skal betale for en servicepakke når du flytter ind.
Servicepakke er betaling af rengøringsartikler, tøjvask og
mad
Ja
Nej
På min mail
Til min hjemadresse
Til den midlertidige døgnplads
Ja, udfyld mail under samtykke, hvis lejekontrakt skal mailes
Nej
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Beboerindskudslån
Oplysning om
beboerindskudslån

Jeg skal søge om
beboerindskudslån
Kan du selv søge om
beboerindskudslånet
Hvis nej, kan din pårørende
hjælpe dig

Hvis du ikke selv har midler (kontanter, aktier, obligationer m.v.) til
at betale indskuddet til din plejebolig, kan du søge om et lån i
Borgerservice i Halsnæs Kommune. Du kan kontakte
Borgerservice for rådgivning og vejledning.
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Underskrift
Er ansøgningen ikke udfyldt
af ansøger, anfør venligst
hvem der har udfyldt og
årsagen hertil

Er underskriver beskikket
værge

Ja – kopi af værgebeskikkelse skal vedlægges ansøgning
Nej

Din underskrift på ansøgningen giver ligeledes samtykke til, at Halsnæs Kommune må:




indhente supplerende oplysninger fra for eksempel din læge eller fra et relevant område i
Halsnæs Kommune
videregive oplysninger til relevante områder i Halsnæs Kommune (f.eks. plejecentret og
Borgerservice)
videregive oplysninger til det boligselskab som er tilknyttet plejecentret, der afgives
boligtilbud på.

Dato:_________________
Underskrift:_______________________________________________________

Ansøgningen skal sendes til: sundhed@halsnaes.dk, eller med post til Halsnæs Kommune,
Visitationen, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
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Sagsbehandling og afgørelse
Når Visitationen har
modtaget din ansøgning
Visitationskriterier

Du vil få besøg af en visitator, som vil tale med dig om årsagen til
at du søger plejebolig.
For at komme i betragtning til en plejebolig skal du have:





En varig fysisk funktionsnedsættelse
En varig mental/psykisk funktionsnedsættelse
Et behov for personlig hjælp og pleje i væsentlig omfang
Et behov for tæt personalekontakt døgnet rundt.

Desuden tages der hensyn til livskvalitet, der er påvirket af
isolation og ensomhed, uhensigtsmæssige boligforhold samt
sundhedsskadelige forhold. I visitationsudvalgets vurdering indgår
ligeledes, om der er andre tilbud, der kan hjælpe dig til at forblive i
eget hjem. Endelig kan din ægtefælles ressourcer indgå i
vurderingen.
Hvem træffer afgørelse og
sagsbehandlingstid
Venteliste

Afslag

Det er Boligvisitationsudvalget der træffer afgørelsen.
Sagsbehandlingstiden kan vare op til 2 måneder, efter modtagelse
af din ansøgning
 Du bliver skrevet på venteliste fra den dag
Boligvisitationsudvalget har truffet afgørelse
 Ventelisten er behovsprioriteret og ikke efter anciennitet og
områdeønske
 Hvis du har fået afslag, kan du klage over afgørelsen. Vi
skal modtage din anke seneste 4 uger efter du modtog dit
afslag

Anden vigtig information
Anden information

 Du har altid mulighed for at besøge vores plejecentre før
du søger om plejebolig
 Du kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark
 Læs mere om plejeboligkriterier på www.halsnaes.dk
og i pjecen ”Jeg søger om plejebolig
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