NAV STRAND
Søknad om leie av kommunal bolig
Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om)
Ordinær bolig □

Bytte av bolig

□

Forlenget botid □

Omsorgsbolig 

1. Personopplysning
Søker:
Navn (etternavn, fornavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

E-post

Postnr.

Sted

Telefon

Mobil

Medsøker:
Navn (etternavn, fornavn)

Fødselsnummer (11siffer)

Adresse

Postnr

Sivilstand:

 Enslig
 Enke/enkemann

Sted

 Samboer

Barn og andre personer som skal bo i boligen
Antall
Barn i husstanden
Barn søker(e) har samvær
med
Venter barn

Antall

Nei  Ja 

Andre personer i husstanden

 Gift/registrert partnerskap
 Skilt/separert
Oppgi fødselsår for alle barn

Oppgi fødselsår for alle barn

Termindato eller forventet omsorgsovertagelse

Husstandsmedlemmer totalt

Har noen i husstanden funksjonshemning som har betydning for boligbehovet

2. Nåværende boforhold

 Leier privat bolig
 Bor hos venner/familie
 Hospits

 Leier kommunal bolig
 Fengsel
 Annet

 Eier bolig
 Institusjon

Hvis annet, spesifiser

Er du/dere innmeldt i folkeregisteret i Strand

Ja

 årstall

Nei



Nei  Ja 

Nåværende husleie pr måned

Kr

Nærmere opplysninger om nåværende bolig

 Mangler bad/WC

 Behov for trappefri
adkomst

 Kontrakten går ut

 Oppsagt fra bolig

 Boligen er for liten
 Annet

Hvis annet, spesifiser:

3. Inntektsforhold
Brutto (før skatt)

 Arbeidsinntekt
 Studielån/stipend
 Alderspensjon
 Uførepensjon
 Dagpenger
 AAP
 Sosialhjelp
 Overgangsstønad
 Kontantstøtte
 Barnetrygd
 Bidrag

Pr måned søker

Hvis annet, spesifiser:

4. Formue
Bankinnskudd, verdipapir og kontanter, beløp:
Angi verdi på bolig, hytte, bil, båt el.:
Spesifiser verdi:
5. Utgifter
Dagmamma/barnehage/SFO:
Betaler søker(e) bidrag:
Andre utgifter:

Pr måned medsøker

Pr måned andre personer

6. Gjeld
Lånetype

 Boliglån
 Studielån
 Forbrukslån, kjøpekort/annet

Lånesaldo

Månedlige utgifter

SUM TOTALT
7. Egenopplysning
Oppgi sosiale, helsemessige eller andre særlige hensyn som kan ha betydning for søknaden, her
under behov for hjelpetiltak.
Slike forhold bør i størst mulig grad dokumenteres

8. Dokumentasjon
Vedlegges alle søknader

 BOSTEDSATTEST for alle personer i husstanden
 Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller
annet.

 Utskrift av ligningen med skatteavregning fra siste likningsår for alle personer over 18 år
 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 selvstendig næringsdrivende
Vedlegges når det er aktuelt for søknaden

 Uten bostedsattest? Legg ved dokumentasjon av faktisk botid ved bekreftelse fra utleier,
arbeidsgiver eller lignende.

 Bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
 Dokumentasjon av oppsparte midler og/eller bekreftelse på overskudd av salg eller deling av
tidligere bolig

 Dokumentasjon av gjeld ved kopi av låneavtale, siste kontoutskrift og aktuelt terminbeløp
 Separasjons- eller skilsmissebevilling, eller bekreftelse på oppløsning av ekteskapet ved dom
 Samværsavtale med spesifisering av om hvem som skal ha daglig omsorgfor barna
 Avtale om barnebidrag eller avtale om bidragsforskudd
 Bekreftelse på helsemessige problemer

 Rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig.

9. Søknadsgrunnlag
Hvorfor søkes du om kommunal bolig? Årsaken kan du skrive her eller på eget ark.

Behove for hjelpetiltak for å mestre bosituasjonen

Har du leid bolig tidligere uten å klare dine forpliktelser?
 Nei
 Ja
Med utgangspunkt i kommunens kriterier for tildeling av bolig av kommunal bolig kan søker bli
innkalt til samtale for å drøfte og vurdere behov for hjelpetiltak for å mestre bosituasjonen.
Informasjon ved innflytting
Har du behov for tolk?
Hvis ja, angi språk:

 Nei

 Ja

Hovedvilkår for tildeling av kommunal bolig
Søker(e) må:
- ha lovlig opphold i Norge
- som hovedregel ha bodd i Strand de to siste årene
- være uten, eller være i ferd med å bli uten bolig
- ikke ha inntekt, formue eller alternative mulighet til å skaffe seg egen bolig
- ta i mot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet

Kommunen kan stille vilkår om at søker(e) benytter tilbudte hjelpetiltak som botrening,
booppfølging eller lignede.

Dersom slike hjelpetiltak ikke benyttes, kan søknaden avslås.
Ved knapphet på tilgjengelige boliger gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte søkere

10. Underskrift
Jeg/vi erklærer at de opplysningene som er gitt i søknaden er riktig 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
bostituasjonen.
Jeg/vi lover å melde fra til Nav Strand hvis det skjer endringer i husstanden som kan ha betydning
for søknaden.
Jeg/vi gir Nav Strand fullmakt til å innhente og utveksle informasjon som er nødvendig for å
behandle søknaden og å kontrollere de gitte opplysninger. Dette gjelder opplysninger fra
folkeregister, likningskontret, utlendingsdirektoratet eller lignende.
Jeg/vi gir Nav Strand fullmakt til å underrette andre forvaltningsorganer om avgjørelsen i saken
når det er avgjørende for dennes virke.
Eventuelt tilbud om bolig blir gitt ut fra opplysninger i søknaden. Ved feilaktig eller tilbakeholdte
opplysninger, kan eventuelt tilbud om bolig annulleres.
Sted/dato

Søkers underskrift

Sted/dato

Medsøkers underskrift

Søknaden sendes til:
Nav Strand
postboks 114
4126 JØRPELAND

