Søknad om leie av kommunal bolig
Unntatt offentlighet jf. ofl. § 13
Søker
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Telefonnr./mobilnr.:

Adresse:

Bostedskommune:

Botid i kommunen:

Postnummer:

Poststed:

Sivilstatus/bor sammen med:

Boligsituasjon
Antall barn som skal bo i boligen:

Nåværende bolig:

Leier privat

Eier bolig

Institusjon

Leier kommunalt

Bor hos familie/venner

Annet _________

Fødselsår på barn:

Har noen i husstanden funksjonshemming som har betydning for boligbehovet?
Søknad om

Nei

Ja

Vedlegg

Trygde- /omsorgsbolig

Siste års selvangivelse/ligning (må vedlegges)

Ordinær bolig

Lønns- eller trygdeslipp (må vedlegges)

Omsorgshybel

Vedtak fra NAV (ved behov)

Bytte av bolig

Bekreftelse på helsemessige problemer (ved behov)

Forlenget botid

Rapport fra ergo- eller fysioterapeut (ved behov)

Annet ___________________________

Annet__________________________________

Begrunnelse for søknaden
Oppgi sosiale, helsemessige eller andre opplysninger som vil ha betydning for søknaden:

Skaun kommune z Teknisk kontor z Rådhuset z 7353 Børsa
Telefon: 72 86 72 00
Telefaks: 72 86 72 01
Org.nr.:939 865 942 mva

Internett/E-post:
www.skaun.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no

Bankgiro:
4214 07 41528
6345 06 16577 skatt

Underskrift

Jeg/vi erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Jeg/vi aksepterer at jeg/vi kan bli innkalt til samtale for å drøfte behov for hjelpetiltak for å mestre
bosituasjonen.
Jeg/vi lover å straks melde fra til Skaun kommune hvis det skjer endringer i husstanden som kan ha
betydning for søknaden.
Jeg/vi gir Skaun kommune fullmakt til å innhente og utveksle informasjon som er nødvendig for å
behandle søknaden og å kontrollere de gitte opplysninger. Dette gjelder opplysninger fra folkeregisteret,
helsetjenesten, NAV, boligforvaltere og utlendingsdirektoratet. Jeg/vi gir kommunen fullmakt til å
underrette NAV eller andre forvaltningsorganer om avgjørelse i saken når det er avgjørende for dennes
virke.
Skaun kommunestyre har vedtatt at det skal betales depositum i kommunale boliger. Depositumsbeløpet
er 2 måneders leie. I særlige tilfeller kan det søkes sosialkontoret om depositumsgaranti.
Eventuelt tilbud om bolig blir gitt ut fra opplysningene i søknad. Ved feilaktig eller tilbakeholdte
opplysninger, kan eventuelt tilbud om bolig annulleres.
Sted/dato:

Søkers underskrift:

HOVEDVILKÅR FOR TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG
Søker(e) må:
- ha lovlig opphold i Norge.
- som hovedregel ha bodd i Skaun de to siste årene.
- være uten, eller være i ferd med å bli uten egen bolig.
- ta i mot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet.
Kommunen kan stille vilkår om at søker(e) benytter hjelpetiltak som botrening, booppfølging eller
lignende. Dersom slike hjelpetiltak ikke benyttes, kan søknaden avslås.
Ved knapphet på tilgjengelige boliger gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte søkere.
Retningslinjer for tildeling av boliger finner du på vår hjemmeside eller ved henvendelse Teknisk kontor
eller Servicekontoret.

