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Melding om vedtak
Vi bar vurdert din søknad om tjenester og har kommet fram til følgende vedtak:
Innviiget miijøarbeidertjeneste
Du innvilges miljøarbeidertjeneste f.o.m. 11.05.2016 i1 og med 29.05.2016. Vi gjØr
oppmerksom pa at dette vedtaket vii bli revurdert nâr vedtaksperioden utløper.
Tjenesten vii for tiden bli cttført av Housing First, men vi tar forbehold om retten til
vedtaket dersom det skulle bli endringer i tjenestetilbudet elier I ditt behov.

-

--

--

-f Merknad [HLW1]: T.o.mdatoskalmax

a endre

Hjelpen vii omfatte:
Du vii fâ regelmessig oppfølging av Housing First teamet og det vii bii laget
oppfølgingsavtale knyttet til leiekontrakten. Dersom du har spørsmâl kan dci henvende deg til
Housing first teamet, tif.: 46 $8 10 36.

Begrunnelse
Pa bakgrunn av opplysninger i saken vurderer vi at du liar rett til miljøarbeidertjeneste.
Inthviduell bLgrunntJse Vi innvilger derfor mfljøarbeidertjeneste jf Pasient og
brukerrettighetsioven § 2-1 ajfhelse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr 6 b.

Egenbetaling
Miljøarbeidertjeneste er gratis.

Kiageadgang

-

-

-

-

Merknad [HLW2] Alle edtak skal

-

Det er anledning til a idage pa vedtaket etter by om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 første
iedd. Dersom kommunen ikke gjør om vedtaket etter kiagen vii den bli videresendt til
Fylkesmannen. Kiagefristen er 4 uker fra mottatt vedtak.

Dersom du ønsker a kiage, sender du en skriftlig kiage til Stavanger Kommune, Ny Olavskleiv 6,
4068 STAVANGER.
Som Hager og part i saken har du som hovedregel rett til a se dokumentene i saken jf. pasient- og
bmkerrettighetsboven § 5-1 og forvaltningsboven § 18 19.
-

Lurer du pa noe?
Ta gjeme kontakt med oss pa tlf.51 50 70 90 hvis du bar spørsmâl, elier dersom du trenger
mer informasjon om tjenesten.

Hilde LillebØ Wisløff
Râdgiver
Hilde LillebØ Wisløff
Rádgiver
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