Reg. dato

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG
Kommunen kan hjelpe med å fylle ut søknaden.
Søknaden behandles og svar gis som vedtak på bakgrunn av «Forskrift om tildeling av kommunal
bolig i Løten kommune».
Søknad om
 Omsorgsbolig (bolig
med bistand)

 Kommunal bolig

 Ny kontrakt i eksisterende leieforhold

Nåværende boforhold
 Er uten bolig
 Nåværende leiekontrakt er sagt opp av utleier
 Har en bolig som ikke er tilpasset mitt boligbehov
Aktuell dokumentasjon knyttet til nåværende boforhold må legges ved for at søknaden skal behandles:
kopi av leiekontrakt, oppsigelse av leiekontrakt og sakkyndig vurdering av behov for tilrettelagt bolig.
Personopplysninger
Søker
Navn
Fødselsdato:
Adresse
Postnr.

E-postadresse
Poststed

Telefon

Medsøker
Navn

Fødselsdato:

Adresse

Postnr.

Barn og andre som skal bo i boligen
Barn i husstanden
Antall

Oppgi fødselsår for alle barn

Venter barn

 Ja

 Nei

Mobiltelefon

Poststed

1

Andre personer i
Husstandshusstanden
medlemmer totalt
Bostedsattest må legges ved for at søknaden skal behandles, fås ved folkeregisteret.
Inntekt
Husstandens samlede årsinntekt:
Gjeld
Husstandens samlede gjeld:
Kopi av selvangivelse og lønns- eller trygdeslipp og dokumentasjon på ev. annen inntekt for alle i husstanden
over 18 år må legges ved for at søknaden skal behandles.
Alternativ boligløsning
Har du/dere forsøkt å leie bolig på det private markedet?  Nei

 Ja

Hvorfor søker du/dere om bolig, og beskriv hvordan du/dere har prøvd å løse boligbehovet:

Dokumentasjonen som skal sendes med søknaden:
 Kopi av leiekontrakt og oppsigelse av leiekontrakt.
 Lønns- eller trygdeslipp, eller dokumentasjon på ev. annen inntekt fra de siste to måneder, for alle over 18 år i
Husstanden.
Underskrift
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Jeg samtykker i at:
•

Det kan utveksles opplysninger fra skatteetaten, fastlege, kommune, NAV og annet samarbeidende
helsepersonell som er nødvendige for å behandle søknaden og å kontrollere de gitte opplysninger.

•

Løten kommune får fullmakt til å underrette NAV eller andre forvaltningsorganer om avgjørelse i saken
når det er avgjørende for dennes virke.

•

Løten kommunen får fullmakt til å gi nødvendig informasjon til deltakere i tildelingsmøtet for kommunale
boliger, når informasjonen skal legges til grunn for vurdering om søknaden kan prioriteres.

•

Personopplysninger lagres elektronisk

•

Statistikkopplysninger sendes staten anonymt

Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Jeg gir beskjed om behovet for kommunal bolig endres.
________________
Sted

____________
Dato

________________________________
Søkers underskrift

____________ ________________________________
________________
Dato
Medsøkers underskrift
Sted
Ta kontakt med Tildelingsteam i Løten Kommune hvis du har spørsmål eller søker veiledning angående søknaden.
Tlf: 41 69 18 89
Epost:
For mer informasjon se Løten kommune sine nettsider på https://www.loten.kommune.no

Søknaden med dokumentasjon sendes Tildelingsteam
Løten kommune, Sykehus vegen 10, 2340 Løten.
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