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Kommunal bolig - søknad om leie
Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 2010-01-29 10:26:49

Opplysninger om søkeren
KONFIDENSIELT

Opplysninger om søker
Personnummer Fornavn Etternavn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon Mobil E-post

Sivilstand
£ Enke/enkemann £ Gift/registrert partnerskap
£ Samboer £ Ugift
Arbeidsgiver

Opplysninger om ektefelle/partner/samboer
Personnummer Fornavn Etternavn

Arbeidsgiver

Andre medlemmer av husstanden

Navn Fødselsnummer Relasjon til søker

   
   
   
   
   
Er noen i husstanden uføre eller funksjonshemmet?
£
Ja

£
Nei

Hvis Ja - Navn:

Nåværende boligsituasjon
Nåværende boforhold
£ Egen leilighet/
bolig

£ Leid leilighet £ Leid hybel

£ Foreldres bolig £ Annet
 Husleie pr. mnd.:

Utleiers navn og adresse:
Navn Adresse

Boflate i kvm (m2). Antall rom i boligen(inkl. ev. kjøkken)

Hvordan er boforholdene?
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Økonomiske forhold
Husstandens nåværende netto inntekt pr. måned: Dersom trygd, hvilen type trygd:

Begrunnelse
Begrunnelse for søknad
£ Annet £ Helsemessige forhold £ Samlivsbrudd
£ Uten egen bolig £ Bedre standard/størrelse £ Økonomiske årsaker
£ Oppsagt/fraflyttingsfrist
Beskriv - hvis Annet:

Sykdom/svekkelse/førlighet o.l. (legg eventuelt ved legeattest):

Andre opplysninger av betydning for søknaden

   BEHOV/ØNSKE
Hvilken type bolig er det behov for 

Ønsker om antall rom, plassering o.l.
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Samtykke og underskrift

Samtykke
 Jeg er informert om at kommunens saksbehandlere har taushetsplikt og jeg samtykker i at min søknad blir behandlet i kommunens bolig- og
husbankteam.  

Jeg samtykker
¡ Ja ¡ Nei
Hvis nei - spesifiser:

Dato

Underskrift
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Forklaring til feltene
 

Personnummer
11 siffer

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Andre medlemmer av husstanden
Ved søknad om forlengelse av kontrakt oppgis alle som bor sammen med søkeren.Ved søknad om bytte eller ny kommunal bolig oppgis de som
skal flytte med til den nye boligen. Ta altså ikke med eventuelle andre som søkeren bor sammen med nå.

Boflate i kvm (m2).
Hvis du ikke disponerer hele boligen, skal du oppgi arealet for den boflaten du har tilgang til.

Antall rom i boligen(inkl. ev. kjøkken)
Hvis du ikke disponerer hele boligen, skal du oppgi det antall rom du har tilgang til.

Husstandens nåværende netto inntekt pr. måned:
Utbetalt arbeidsinntekt, pensjon, overgangsstønad, barnebidrag (ikke barnetrygd).

Begrunnelse for søknad
Merk av den/de forholdene som gjør at du har behov for kommunal bolig. Det er en fordel om du kan forklare årsaken nærmere i feltet Eventuelle
andre opplysninger av betydning for søknaden.


