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Kriterier for tildeling av trygdeboliger / eldreboliger / 

omsorgsboliger i Aure kommune 
 

 

TRYGDEBOLIG / ELDREBOLIG / OMSORGSBOLIG 
Dette er kommunale boliger som kommunen leier ut til personer som faller inn under 

kriteriene under. Formålet med tjenesten er å gi økt trygghet og mulighet for å leve og bo 

mest mulig selvstendig. Tildeling av tilpassede boliger sees på som en integrert del i de tilbud 

som utgjør en samlet pleie- og omsorgstjeneste. Boligene forbeholdes personer som har 

særskilt behov for en spesielt tilpasset bolig for å utsette, hindre eller erstatte institusjonsplass. 

 

KRITERIER / MÅLGRUPPE 
Boligene skal tildeles den som ut fra fysiske og psykiske og sosiale forhold har det største 

behovet for slik boform. Overordnet mål er å forebygge / redusere behov for plass i 

institusjon.  
 

Minst en av følgende kriterier må være oppfylt for å få tildelt trygdebolig: 
 

 Søkeren er uføre- eller alderspensjonist 

 Det er vektige helsemessige grunner og behov for hjemmesykepleie av et visst omfang 

som taler for at brukeren trenger en sentralt beliggende og spesielt tilpasset bolig. 

 Det foreligger manglende sosialt nettverk, utrygghet og redsel 

 Det er behov for tekniske hjelpemidler som ikke kan brukes i egen bolig 

 Nåværende bolig er uegnet for søkeren (trapper, mangel på bad / toalett, for trange dører, 

dørstokker og lignende). 
 

Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig er ikke et 

kriterium i seg selv for å få tildelt trygdebolig. Det samme gjelder søkere med egenkapital. 

 

SAKSBEHANDLING 
Søknad fylles ut på kommunens skjema. Søknaden behandles i inntaksteam hver tirsdag. 

Inntaksteam består av enhetsledere, avdelingssykepleiere, leger, fysioterapeuter og 

ergoterapeut. 
 

Er det ikke ledig bolig, vil vedkommende søker bli satt på venteliste. Ventelisten blir satt opp 

i prioritert rekkefølge ved hver tildeling av trygdeboliger. 
 

Når vedtaket fattes, skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn. Minst et av 

kriteriene over må være til stede for at vedtak om tildeling skal fattes. 

 

 

 


