Tjenestekontoret for helse og omsorg
Avdeling helse, omsorg og bolig

Unntatt offentlighet jr.
Offentlighetsloven § 13

SØKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG
Navn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer og
sted
E-post

Telefon privat

Telefon mobil

Språk

Behov for tolk?

Sivilstand
Eventuell medsøker

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer og
sted
E-post

Slektsforhold/tilknytning

Telefon

□ Kommunal utleiebolig uten tjenester
□ Kommunal utleiebolig med tjenester
□ Heldøgnsbemannet omsorgsbolig

□ Forlengelse av nåværende leieforhold
□ Bytte av kommunal utleiebolig uten tjenester

Kommunal utleiebolig
uten tjenester

Kommunal utleiebolig med
tjenester

Heldøgnsbemannet
omsorgsbolig

For deg/familier som er
vanskeligstilt på
boligmarkedet med
bakgrunn i økonomiske
eller sosiale forhold.
Adresser i ordinære
borettslag og sameier i
Rælingen kommune

For deg som av helsemessige
årsaker eller nedsatt
funksjonsnivå er i behov for
helse- og omsorgstjenester i
tilrettelagt/egnet bolig. Noen av
disse boligene har en
personalbase i tilknytning til
boligen. Adresser: Tajetun,
Haugervegen 25 og
3.etg Løvenstadtunet

For deg som har stort
bistandsbehov. Adresser:
Samlokaliserte boliger
(SAMLOK) i 4.etg. på
Løvenstadtunet, Buholen,
Løvenstadvegen,
Haugervegen 23,
Bjørnholthagan og Lognsdalen
døgnbemannede boliger

Hvordan er din bosituasjon:

Bakgrunn for boligbehov:

□ Eier bolig
□ Uten fast bolig
□ Bor i foreldrehjem
□ Leier kommunalt
□ Leier privat

□ Uten egen eid eller leid bolig
□ Står i fare for å miste bolig innen 3 mnd.
□ Uegnet bolig
□ Annet, beskriv:

Opplysninger om barn som skal bo i boligen. Dersom barn ventes, oppgi termin: __________
Har noen i husstanden funksjonsnedsettelser som har betydning for boligbehovet?
Hvis ja, fyll ut opplysninger:
Navn
Fødselsnummer

Aktuelle diagnoser, sykdommer eller skader som er bakgrunnen for søknaden:
Begrunnelse av boligbehov/bakgrunn for søknad
Din situasjonsbeskrivelse er en viktig del av saksbehandlingsprosessen. Oppgi egen
fungeringsevne i bolig, sosiale, helsemessige eller andre særlige hensyn som kan ha
betydning for søknaden. Legg ved kopi av dokumenter som belyser saken.

Økonomiske forhold

□ Fast arbeidsinntekt
□ Midlertidig arbeidsinntekt
□ Varig trygd
□ Privat pensjon
□ Arbeidsavklaringspenger
□ Dagpenger

□ Studielån/stipend
□ Utdanningsstønad
□ Renteinntekter
□ Barnebidrag
□ Barnetrygd
□ Økonomisk sosialhjelp

□ Kontantstøtte
□ Overgangsstønad
□ Annet, beskriv:

Oppgi offentlige kontorer, fastlege eller andre som kan dokumentere/beskrive ditt boligbehov
og som du samtykker i at vi kan kontakte for å innhente nødvendig informasjon
Navn
Adresse arbeidssted
Telefon

Postnr. og
sted
Stilling

Navn
Adresse arbeidssted
Telefon

Postnr. og
sted
Stilling

Avdeling for helse, omsorg, og bolig vil behandle din boligsøknad. Kommunen skal behandle
saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig
beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Å skaffe egen bolig er i hovedsak ens eget ansvar. Kommunen og NAV skal medvirke til å
fremskaffe bolig for deg/familier som av sosiale, økonomiske eller helsemessige årsaker ikke
kan skaffe bolig på egen hånd. Kommunal bolig er et av flere boligsosiale virkemidler som
Rælingen kommune tilbyr. Om du er i akutt bolignød er NAV rette instans i forhold til
midlertidig bolig for deg som ikke kan skaffe det selv. NAV er også rette instans for andre
boligsosiale tiltak som startlån og bostøtte. Kommunal utleiebolig er et midlertidig botilbud.
Alle søknader blir behandlet i et tverrfaglig vedtaksteam med representanter fra avdeling
helse, omsorg og bolig, barneverntjenesten, nav, psykisk helse og avhengighet, samt flykning
– og inkluderingstjenesten. Gi beskjed om saken skal behandles anonymt.
Du finner mer informasjon om kommunens kommunale boliger på www.ralingen.kommune.no.
Der kan du for eksempel finne informasjon om leiepriser. Du finner mer informasjon om NAVs
tilbud og tjeneste på www.nav.no.
Navn og tilknytning på personen som eventuelt har bistått med utfylling av denne søknad

Underskrift med samtykke
Sted, dato
Sted, dato

Søkers underskrift
Medsøkers underskrift

Jeg/vi samtykker i at økonomiske og helsemessige opplysninger som saksbehandler finner
relevant og nødvendig for behandling av søknaden, kan innhentes fra personene jeg har oppgitt
i søknaden. Opplysningene i er gitt etter beste skjønn. Jeg/vi er kjent med at uriktige og/eller
ufullstendige opplysninger kan føre til avslag eller opphevelse av vedtak. Saksbehandler er
pålagt taushetsplikt for opplysninger som gis for behandling av søknaden.
Søknadsskjema som ikke er underskrevet vil bli returnert for signering

DOKUMENTASJON SOM MÅ VEDLEGGES VED SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG UTEN
TJENESTER:
1. Lønnsslipp/trygdeutbetalingsslipp for de tre siste måneder
2. Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt
3. Andre inntekter som f.eks. studielån
4. Husleiekvittering/husleiekontrakt for nåværende bolig
5. Eventuell oppsigelse av husleiekontrakt/tidligere boforhold
6. Kopi av bevilling og skifteavtale dersom du er separert/skilt
7. Kopi av pass dersom du er utenlandsk statsborger
8. Dokumentasjon om oppholdstillatelse
9. Bostedsbevis (bekreftelse på botid i kommunen)
10. Kopi av siste selvangivelse/likning
11. Dokumentasjon på andre forhold du mener er viktige i vurderingen av søknaden

