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Serviceerklæring - heldøgns omsorg - Tiltak og tjenester for 
funksjonshemmede (Tifu) 

 
 
  

Overordnet mål Du skal oppleve trygghet i eget hjem 
Du skal være sikret nødvendig hjelp til å ivareta egen omsorg 
Du skal ha mulighet til selv å velge så langt det er mulig 
hvordan du vil ha det 
Vi skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve 
et mest mulig selvstendig liv 
Du skal gis muligheter til aktiviteter sammen med andre 
beboere 
Personalet skal være serviceorientert og respektere din private 
leilighet 
 

Hva inneholder tjenesten Kommunen disponerer et antall enkeltleiligheter fra ca 50 – 70 
kvm.  Disse inneholder, (mini-) kjøkken, stue, soverom, bad / 
toalett og bod.  Noen av leilighetene har carport / garasje. 
Det er knyttet fast bemanning til alle leilighetene og fellesareal til 
noen av disse. 
 
Du skal få: 
Hjelp til å delta på fritidsaktiviteter 
Innkjøp av mat og matlaging 
Hjelp til å ivareta egen helse 
Trening i dagliglivets gjøremål 
 

Tjenesten omfatter ikke Medisiner, vaskeritjenester, kost, husholdningsartikler 
 

Saksbehandlingstid Det gis svar på søknaden innen 3 uker etter at alle relevante 
opplysninger er innhentet 
 

Hva koster tjenesten Husleie betales etter vedtatte satser for kommunale boliger 
I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo 
Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken 
Hvis du ikke kan delta i dagliglivets gjøremål (renhold, 
støvtørring  m.v)  må du søke om hjemmehjelp 
Utover dette er døgntjenesten gratis for bruker 
 

Hvem kan få tjenesten Personer med nedsatt funksjonsevne 
Personer som selv ikke kan ivareta grunnleggende 
omsorgsbehov 
Personer som har behov for samvær med andre, er utrygge / 
ensomme. 
 

Hva forventes av brukeren Du møblerer med egne møbler / hvitevarer 
Du deltar i dagliglivets gjøremål ut fra egne forutsetninger 
At du ikke har husdyr / fugler 
At det blir oppnevnt verge om du har behov for dette 
Vi ønsker at du har fastlege i Våler. 
IPLOS-kartlegging og registrering av funksjonsnivå av deg vil bli 
foretatt. 
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Praktiske opplysninger/ 
Kontaktinfo. 

 
 
 
 
 
 
 
Det må foreligge skriftlig søknad fra foreldre / foresatte. 
Det gis svar på søknaden inne 3 uker etter at alle relevante 
opplysninger er innhentet. 
 
Vi har taushetsplikt. 
 
Tjenesten innvilges med hjemmel i Lov om kommunale helse-og 
omsorgstjenester §3-1 Kommunen skal sørge for at personer 
som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 
Jf. §3-2 nr. 6, bokstav a -c. 
 
Det er klageadgang på alle vedtak. Klagefristen er fire uker. 
Nærmere opplysninger om klageadgangen fremkommer i 
vedtaket.  
     

Søknad sendes:  
Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU) 

 Vålevegen 1 
           2436 Våler i Solør 
 
           Telefon: 62 42 41 91 
 
E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no 
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