SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG
Søknad om

□ Bolig

□ Bytte av bolig

□ Fornying av boligsøknad/kontrakt

□ Omsorgsbolig

Nåværende boforhold

□ Leier privat bolig
□ Leier kommunal bolig
□ Eier enebolig

□ Bor hos familie/venner
□ Fengsel

Personopplysninger
Søker
Navn

Personnummer

Adresse

E-post

Postnr.

Poststed

Tlf.

Medsøker
Navn

Personnummer

Adresse

E-post

Postnr.

Poststed

Har søker behov for tolk?

□Ja

□ Institusjon
□ Annet (spesifiser side 3)

Tlf.

□Nei

Mobil

Mobil

Hvis ja, angi språk:

Sivilstand

□Enslig □Samboer □Gift/registrert partner □Enke/enkemann □Skilt/separert
Barn og andre personer som skal bo i boligen
Barn i husstanden
Antall

Oppgi fødselsår på alle barn

Barn søker har samvær med

Antall

Oppgi fødselsår for alle barn

Venter barn

□Ja □Nei

Termindato eller forventet omsorgsovertakelse

Andre personer i husstanden
Tidligere leieforhold i
Namsos kommune
Har noen i husstanden leid
kommunal bolig før
Leiers navn

Husstandsmedlemmer total

□Ja □Nei
Gjeld fra tidligere kommunale leieforhold

Hvis ja, angi periode

Inntekter (kryss av og angi beløp)
Bidragsplikt

Brutto (før skatt)

Pr. mnd. Søker

□ Arbeidsinntekt
□ Uføretrygd/pensjon
□ Alderstrygd
□ Etterlattepensjon
□ Arb.ledighetstrygd
□ AAP
□ Overgangsstønad
□ Barnebidrag
□ Studielån/stipend
□ Annet, spesifiser
Betaler søker(e) bidrag?
□Nei
Hvis Ja, angi type bidrag og beløp

□Ja

Formue
Bankinnskudd, verdipapirer og kontanter, beløp
Angi eid bolig, hytte, bil, båt eller liknende
Spesifiser verdi
Gjeld/utgifter (kan skrives på eget ark som vedlegg)

Sum

Pr. mnd. Medsøker

Pr. mnd. andre personer

Søknadsgrunnlag / Behov for hjelpetiltak for å mestre bosituasjonen
Hvorfor søker du om kommunal bolig? Årsaken kan du beskrive her eller på eget ark.

Hovedvilkår for tildeling av kommunal bolig
Søker(e) må
• ha lovlig opphold i Norge
• som hovedregel være folkeregistrert sammenhengende i Namsos kommune de siste 2 år
• være uten, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig
• ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter til selv å skaffe seg egnet bolig
• ta i mot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet
Hvis søker har uoppgjort gjeld til Namsos kommune fra tidligere boforhold, kan det stilles vilkår om at det inngås
nedbetalingsavtale for gjelden.
Kommunen kan stille vilkår om at søker(e) benytter tilbudte hjelpetiltak som oppfølging eller liknende. Dersom slike hjelpetiltak
ikke benyttes, kan søknaden avslås.
Ved knapphet på tilgjengelige boliger gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte søkere.

Dokumentasjon
Vedlegges alle søknader
 Bostedsattest for alle personer i husstanden (fås hos Skatteetaten / Folkeregisteret)
 Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet.

 Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år. (fås hos
Skatteetaten / Folkeregisteret).
 Dokumentasjon av nåværende månedlige brutto inntekt (lønns- eller trygdeslipp (eller annet) for de to siste
månedene for alle personer i husstanden med lønn, trygd eller pensjon, regnskapsattest for personlig næringsdrivende
Underskrift
Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Dersom de gitte opplysninger viser seg å være uriktige eller ufullstendige, kan dette føre til avslag på søknaden.
Opplysningene i søknaden kan i anonymisert form bli brukt til statistiske formål.
Jeg lover straks å melde fra til Namsos kommune dersom det skjer endringer i husstanden som kan ha betydning for søknaden.
Jeg gir Namsos kommune fullmakt til å innhente og utveksle informasjon som er nødvendig for å behandle søknaden og
kontrollere de gitte opplysninger. Dette gjelder opplysninger fra offentlige etater. Namsos kommune får fullmakt til å gi nødvendig
informasjon til tilbyder av kommunal bolig når informasjonen skal legges til grunn for vurdering om jeg kan prioriteres.
Dato

Sted

Søkers underskrift

Dato

Sted

Medsøkers underskrift

Søknaden sendes til:
Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA
Søknaden kan leveres på Innbyggertorgene i Namsos, Namdalseid og Jøa.
Kommunal behandling (fylles ut av saksbehandler)
Merknader

KOSTRA-rapportering, se veiledning til skjema 13 Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler.

□ Funksjonshemmet/psykiske lidelser
□ Unge (under 35 år)
□ Eldre (over 60 år)
Sted/dato

□ Flyktninger
□ Rusrelaterte problemer
□ Andre behovsprøvde

Stempel og underskrift

