Ansøgning til ældrebolig
Du bedes prioritere, hvor du ønsker en ældrebolig. Skriv 1,2, 3 og 4 i rubrikkerne herunder.
Stenager 6
Nordre Ringvej
Lilliendalsvej
Asylvej
Sæt X, hvis du ønsker bolig i anden kommune, og angiv hvilken kommune

Anden boligsøgning
Har du søgt anden bolig gennem et boligselskab ?

ja

nej

Hvis ja, hvor har du søgt ?
Hvorfor har du ikke fået en bolig der ?
Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt andre steder ?
Ansøger

Navn

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Bopælskommune

Personnummer

Nuværende opholdssted
Ægteskabelig status:

gift

ugift

enke/enkemand

Øvrige personer på bopælen

Ægtefælles/samlevers navn
Skal ægtefælle/samlever flytte med i boligen ?

Andre personers navne

Personnummer
ja

nej

andet

Pårørende

Pårørendes navn

Familieforhold

Adresse, postnummer og by

Telefonnummer

Pårørendes navn

Familieforhold

Adresse, postnummer og by

Telefonnummer

Nuværende boligforhold

Specielle indretningsforhold
Årsag til ansøgningen

Øvrige oplysninger

Jeg giver hermed kommunen tilladelse til at indhente foreliggende helbredsmæssige oplysninger, der er
nødvendige for behandling af ansøgningen.
Jeg er informeret om, at jeg ifølge Persondataloven har ret til indsigt i de oplysninger, som registreres om
mig i forbindelse med min ansøgning, og jeg kan henvende mig til kommunen om dette. Hvis der er
registreret urigtige oplysninger, kan jeg kræve at få dem berigtiget.
Endvidere giver jeg samtykke til ved min underskrift, at nedenstående pårørende/anden kan varetage
mine interesser i denne sag

Navn

CPR-nr.

Adresse, postnummer og by

Telefonnummer

Jeg har læst, og er indforstået med efterfølgende notat omkring sagsgang og visitationskriterierne for
ældrebolig.

Underskrift

Dato
Slet

Print

Gem

Sagsgang og visitatsionskriterierne vedr. ældrebolig
Glostrup kommune kan der tilbydes ældreboliger på følgende adresser:
• Kildegården, Asylvej 1-25 og 29-45 (71-77 m²)
• Lilliendalsvej 17 (ca. 62 m²)
• Nordre Ringvej 22A, 22B, 24, 28A, 28B og 30 (67-93 m²)
• Stenager 6, Hvissinge (73-85 m²)
Visitationskriterierne for disse tilbud er:
• At borgeren er motiveret for at flytte, når kommunen tilbyder pladsen
• At borgeren har en let til middelsvær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der skyldes en varig
lidelse eller et handicap
• At borgeren bor i en uegnet bolig i forhold til funktionsnedsættelsen
Boligen betragtes som uegnet såfremt:
• Boligen ikke rummer mulighed for at anvende tilstrækkelige hjælpemidler til, at borger kan
færdes rundt i og ud af boligen.
• Boligen ikke rummer mulighed for at hjælpen i hjemmet kan gives uden at
arbejdsmiljølovgivningen overtrædes
• Boligen forværrer borgerens samlede situation og forhindrer størst mulig selvstændige
varetagelse af personlige behov
Boligen betragtes således ikke som uegnet såfremt:
• borger ikke længere selv magter at vedligeholde hus og have, eller at boligen er blevet for stor
eller for dyr.
Sagsbehandlingen:
Visitator vil på baggrund af ansøgningen foretage en konkret, individuel og faglig vurdering af ansøgerens
behov for en ældrebolig. I vurderingen vil der indgå et hjemmebesøg (hvis borger er Glostrup-borger).
Visitator kan også indhente oplysninger fra andre personer, som har kendskab til borgeren.
Den samlede vurdering lægges til behandling for kommunens visitationsudvalg, som holder møde én gang
om måneden.
Fra en borger har henvendt sig til Glostrup kommune med ønske om anden bolig, til afgørelsen foreligger,
gælder en sagsbehandlingsfrist på 16 uger.
Venteliste:
Når en borger er godkendt til en bolig, sættes borgeren på venteliste. Tildelingen af boliger sker ud fra
princippet om størst behov.
Det er muligt på ansøgningen at ønske et bestemt ældreboligkompleks, hvilket kommunen
vil forsøge at tage hensyn til, men det kan ikke udelukkes at der gives tilbud om andet sted.
Hvis du ønsker at blive optaget på venteliste i en anden kommune, er det en betingelse at både Glostrup
kommune og den kommune, du ønsker at flytte til, vurderer, at du har behov for den type bolig, du ansøger
om.
Hvis en borger med behov for ældrebolig med rask ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat
ønsker at bo sammen, kan der tildeles ældrebolig, som er egnet til to personer. Hvis en borger, der er anvist
en ældrebolig dør, har den efterlevende ægtefælle mv. ret til at blive boende i boligen, så længe
pågældende måtte ønske dette.

Tilbud om egnet bolig:
Når der er en egnet bolig ledig, sender kommunen et skriftligt tilbud til borger.
Som udgangspunkt har borgeren fem hverdage som svarfrist til at give besked, om boligen ønskes.
Såfremt en borger afviser tilbud om bolig to gange, tages godkendelsen op til revision af visitationsudvalget.
Visitationsudvalget kan beslutte at trække godkendelsen tilbage, og dermed slette borgeren fra venteliste
til boligen.
Betaling:
Alle ældreboliger i Glostrup kommune er administreret af Glostrup Boligselskab og dermed reguleret efter
Lov om Almene boliger. Du skal i forbindelse med indflytningen betale et indskud og skrive under på en
lejekontrakt. Indskuddet kan variere mellem 15.000 – 37.000 kr.
Den månedlige husleje ligger mellem 5.000 – 7.000 kr.
Du kan søge om lån til indskud og boligydelse i Borgerservice.
Om du er berettiget til lån og boligydelse afhænger blandt andet af dine økonomiske forhold.
Muligheder for at klage:
Ønsker du at klage over visitationsudvalgets afgørelse, skal dette ske gennem henvendelse til
Visitationsenheden.
Hvis visitationsudvalget ikke finder, at der er grundlag for at omgøre afgørelsen, kan udvalget - hvis du
ønsker at anke afgørelsen - videresende sagen til Det sociale Nævn under Statsforvaltningen, som da
træffer en endelig afgørelse.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved telefonisk kontakt til Visitationsenheden telefon 4323 6677
mandag til fredag i telefontiden kl. 9 – 10 eller på kommunens hjemmeside www.glostrup.dk.

Ansøgningen fremsendes til
Glostrup Kommune
Sundhed og velfærd – Visitationsenheden
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Eller med digital post via http://www.e-boks.dk/ til Glostrup Kommune

