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Opplysninger
SØKNADEN GJELDER 
¡ Leie av kommunal gjennomgangsbolig (inntil 3 år) ¡ Bytte av kommunal bolig
¡ Fornyelse av leiekontrakt ¡ Trygde-  og omsorgsbolig
¡ Heldøgns bemannet bofellesskap
OPPLYSNINGER OM HUSSTANDEN
Søkers navn:
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer

Kjønn
¡ Mann ¡ Kvinne
e-postadresse

Telefon privat

Mobiltelefon

Gift/samboer/partner
¡ Ja ¡ Nei
Ektefelle/samboer/partners
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer

Kjønn
¡ Mann ¡ Kvinne
e-postadresse

Telefon privat

Mobiltelefon

Adresse (Dersom du er uten bolig må du skrive midlertidig adresse)
Gateadresse

Postnummer

Poststed
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Opplysninger 2

Navn på barn som skal bo fast
i husstanden

Fødselsdato Navn på barn boligsøker har
samvær      med      (Legg ved
samværsavtale)

Fødselsdato

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Dersom barn ventes, oppgi termin

Har noen i husstanden funksjonshemming som har betydning for boligbehovet?              
¡ Ja ¡ Nei
Har dere behov for tolk?                 
¡ Ja ¡ Nei
Hvilket språk?

Økonomiske forhold
Dokumenter med lønnslipp eller utbetalingsoversikt fra Nav.
Inntektstype
£ Fast arbeidsinntekt £ Faste trygdeinntekter
£ Midlertidig offentlig ytelse £ Annen inntekt
Fast arbeidsinntekt

Egen pr. måned Samboer  pr måned Andre i husstanden pr måned

   
Faste trygdeinntekter

Egen pr. måned Samboer  pr måned Andre i husstanden pr måned

   
Midlertidig offentlig ytelse

Egen pr. måned Samboer  pr måned Andre i husstanden pr måned

   
Annen inntekt

Egen pr. måned Samboer  pr måned Andre i husstanden pr måned

   
Annen inntekt spesifisert
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Opplysninger 3
Nåværende boforhold
Hvoran er din bosituasjon
¡ Leier bolig privat ¡ Leier kommunal bolig
¡ Eier egen bolig ¡ Bor hos venner eller familie
¡ Bor på institusjon eller i fengsel ¡ Bor på døgnovernattingssted
¡ Annet
Beskriv under hva som er problemet med nåværende bolig

EGENOPPLYSNINGER
Oppgi sosiale, helsemessige eller andre særlige hensyn som kan ha betydning for søknaden.  Slike forhold bør i størst mulig grad
dokumenteres.

BEHOV FOR HJELPETILTAK
Har du behov for hjelpetiltak for å mestre bosituasjonen?                           
¡ Ja ¡ Nei
Har du leid bolig tidligere uten klare bokostnadene?
¡ Ja ¡ Nei
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DOKUMENTASJON SOM SKAL VEDLEGGES BÅDE FOR SØKER OG SAMBOER
Vedlegges alle søknader     
£ Kopi av legitimasjon (pass eller bankkort)
£ Bekreftelse på nåværende boforhold
£ Utskrift av ligning og skatteavregning fra siste inntekstår for alle over 18 år i husstanden
£ Dokumentasjon på nåværende månedlige inntekt
Vedlegges når det er aktuelt for søknaden
£ Kopi av pass og EØS-kort for å dokumentere lovlig opphold i Norge
£ Samværsavtale der det framgår hvem som skal ha daglig omsorg for barna
£ Avtale om barnebidrag eller bidragsforskudd
£ Bekreftelse fra helse eller sosialpersonell på det som har betydning for valg av bolig
Antall vedlegg

Oppgi offentlige kontorer eller andre som kan dokumentere eller beskrive ditt boligbehov, og som du samtykker i at vi kan kontakte   

Hvilket kontor eller andre Navn på kontaktperson Telefonnummer

   
   
   
   

UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE-ERKLÆRING
Ved å skrive under søknaden samtykker jeg i at kommunens boligforvaltning kan innhente økonomiske - og helsemessige opplysninger fra
offentlig myndighet. Det kan bare innhentes opplysninger  som er nødvendige for behandling av søknaden og utleieforholdet.
Saksbehandler er pålagt taushetsplikt for opplysninger som gis for å behandle søknaden.
Jeg/vi er kjent med at uriktige eller ufullstendige opplysninger i denne søknaden kan føre til avslag eller opphevelse av vedtak.

Sted og dato Underskrift
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Forklaring til feltene
 

Fødselsdato
I formatet dd.mm.yyyy

Fødselsdato
I formatet dd.mm.yyyy

Dersom barn ventes, oppgi termin 
I formatet dd.mm.yyyy

Annen inntekt spesifisert
Ikke legg inn sensitive personopplysninger i dette feltet. Les mere

Beskriv under hva som er problemet med nåværende bolig
Ikke legg inn sensitive personopplysninger i dette feltet. Les mere

Oppgi sosiale, helsemessige eller andre særlige hensyn som kan ha betydning for søknaden.  Slike forhold bør i størst mulig
grad dokumenteres. 
Ikke legg inn sensitive personopplysninger i dette feltet. Les mere


