NES KOMMUNE
BOLIGKONTORET
POSTBOKS 114
2151 ÅRNES
Tlf: 63 91 10 00

Sak nr. Møte
team:
Konfidensielt
Unntatt fra Offl. §13 jfr fvl§13

SØKNADEN SENDES BOLIGKONTORET.

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
1. Søker:
Navn:

Personnr.:

Adresse:

Postnr.:

Telefon: Privat:

Arbeid:

Poststed:
E.mail:

Nasjonalitet:

2. Statsborgerskap:

Status oppholdstillatelse:

Varighet:

3. Sivilstand:
Ugift:
Gift:
Partnerskap:

Samboerskap:
Skilt/separert:
Oppløst samboerf.:

Enke-/enkemann:
Oppløst partnersk:
Hvilket år:

4. Antall personer i husstanden:
Antall voksne (over 18 år ):

Antall barn (under 18 år):

Venter barn?
evnt. dato

5. Ektefelle/samboer:
Navn:

Personnr:

6. Barn:
Navn:
Navn:
Navn:

Født:
Født:
Født:

Navn:
Navn:
Navn:

Født:
Født:
Født:

7. Søker om:
1. Kommunal
utleiebolig

2. Forlengelse av
leiekontrakt

3. Vurdering av muligheter for
finansieringsbistand til kjøp av bolig

8. Arbeid – trygd - skole - sysselsetting:
Søker
Arbeidsgiver:
Sysselsettingstiltak/kurs:
Skole/studier:
Annet:
Beskriv:

9. Inntekter i dag pr. mnd.:
Søker
kr

Ja

Nei

Ektefelle/Samboer
Arbeidsgiver:
Sysselsettingstiltak/kurs:
Skole/studier:
Annet:
Beskriv:

Ektefelle/
Samboer kr

For saksbehandler

Ektefelle/
Samboer kr

For saksbehandler

Lønn (brutto)
Trygd (brutto)
Barnetrygd
Barnebidrag
Stønad fra sosialkontoret
Andre inntekter
- Skatt
- Andre trekk

- Andre trekk
Sum inntekter
10. Utgifter i dag per mnd.:
Søker kr
Husleie
Sum renter/
Avdrag lån
Andre faste utgifter
Utgifter til barnepass

Sum utgifter
11. Nåværende boligforhold (kryss av det som passer):
Bor hjemme hos foreldre
Leier bolig i borettslag (fremleie)
Leier bolig privat
Leier kommunal bolig

Eier borettslagsleilighet
Eier leilighet (selveierleilighet)
Eier huset/boligen
Annet, hva:

Anskaffet år:
Kjøpesum:

Ja Nei

12. Gjeld - om nødvendig spesifiser på eget ark - Boliglån/annen
gjeld/ubetalte regninger:
Långiver/
Bank/
kreditor o.l

Restgjeld

Avdrag/
Renter
pr. mnd.

Type sikkerhet?
(oppgi type)

Sum gjeld

13. Formue:
Sett
x
Ja
Bil
Bankinnskudd
Event. annen formue

Nærmere opplysninger
om formueforhold:

For saksbehandler:

Hvor:
Hva:

Kr:
Verdi:

Nei

14. Bakgrunn for søknaden:
(Kryss av det som passer, det kan settes flere kryss)
Står i fare for å miste nåværende bolig
Boligen er uegnet
Behov for tiltak for å beholde nåværende bolig
Økonomiske grunner
Helseforhold
Uten bolig
Annet

Her kan du komme med utfyllende opplysninger om hvorfor du søker om kommunal bolig og
som du mener er viktige for søknaden din:

Du kan også gi opplysninger på eget ark som vedlegges. I så fall kryss av her:
Ja

Nei

Ja

Nei

Har noen i husstanden funksjonshemming, uførhet, kronisk sykdom?
Hvis ja legg ved legeattest
Har noen i husstanden et pleie- og omsorgsbehov, eller mottar noen av
husstandsmedlemmene hjelp fra hjemmebaserte tjenester?

15. Fullmakt
Jeg gir Boligkontoret fullmakt til å innhente og utveksle opplysninger samt samarbeide med:
• andre offentlige organer som, f.eks. trygdekontor, arbeidskontor, lege, sykehus, institusjoner,
psykiatriavdelingen, forvaltningsenheten, sosialtjenesten mv.
• andre organer som for eks. banker, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, arbeidsgivere,
huseiere mv .
underskrift

Årnes, den
Dato

Søkers underskrift

Ektefelles/samboers

16. Underskrift
• Jeg har etter beste evne gitt korrekte opplysninger.
• Jeg forplikter meg til å melde til Boligkontoret om alle endringer i inntekter, utgifter, gjeld og formue,
uten unødig opphold.

Årnes, den
Dato

Søkers underskrift

Ektefelle/samboers

17. Vedlegg: (som bør følge søknaden – kryss av det som passer)
Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste måneder
Arbeidsavtale/handlingsplan
Utskrift av siste ligning
Siste års selvangivelse
Bekreftelse på egenkapital

Legeerklæring, sosialrapport
Uttalelse fra ergoterapeut
Kopi Husleiekontrakt
Bostedsbevis
Annet som har betydning for saken

Nes kommune leier ut leiligheter som en del av det ansvaret kommunen har etter sosialtjenestelovens § 3-4
Boliger til vanskeligstilte
Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det
på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

