SøKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG
STEIGEN KOMMUNE

KRYSS AV FOR HVA SøKNADEN GJETDER

n

Vanlig utleiebolig

n

Bolig

for bevegelseshemmet

n

Ny leiekontrakt

Opplysninger om husstanden
Personnummer

Søkers navn

Adresse:

Mobil
Sivilstand
E

n Enslig

I

E

Enke/enkemann

ift/reg.partner

Samboer

Samlivsbrudd

Personnummer:

ktefel le/sa m boers navn

Antall barn i husstanden
Andre personer i husstanden

Skilt/separert

Barns alder
:

Navn:
Navn:

Alder:
Alder:

Tilknytning
Tilknytning

:
:

NÆRMERE BESKRIVELSE AV HVORFOR DU SøKER OM BOLIG, OG OPPLYSNINGER SOM ER RELEVANTE
FOR SøKNADEN. (F.eks. Nåværende boforhold, arbeids- og inntekstopplysninger, økonomi/inntekUgjeld, relevante
helseopplysninger, husdyrhold.)
Skriv evt. på eget ark om nødvendig

SøKNAD OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG
STEIGEN KOMMUNE

På grunn av kommunens begrensede antall utleieboliger, skjer vedtak om tildeling etter en streng
behovsprøving hvor både boligbehov og sosialmedisinske problemer blir tillagt stor vekt. Søkeren må
være uten selvstendig bolig eller må kunne dokumentere nødvendigheten av å skifte bolig.

Enslige søkere må være fylt 18 år ved tildeling av bolig.
Det kan også stilles krav til at boevne må dokumenteres.
Leietiden er begrenset til tre år.

SøKNAD OM NY LEIEKONTR.AKT VED UTLøP AV LEIETID I KOMMUNAL BOLIG
Søknad om ny leiekontrakt er behovsprøvd. Søkere som etter utløp av leiekontrakt i kommunal bolig kan
komme i tilsvarende situasjon som før boligtildelingen, kan søke om ny kontrakt.
Det kan også stilles krav til at boevne må dokumenteres. Ny leietid er begrenset til maksimum tre år.

SAMTYKKEERKUERING
Du/dere er i utgangspunktet selv ansvarlig for å innlevere nødvendig dokumentasjon i søknaden. I
enkelte tilfeller har Boligteamet likevel behov for å innhente ytterligere opplysninger. Forvaltningsloven
$b nr.2 og 3 gir oss adgang til dette, men andre organer eller aktører vil kunne kreve samtykke for å
utlevere opplysningene. Det vil derfor være nyttig med ditVderes samtykke.

Alle ansatte i Bolignemda har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven $13.
Jeg/vi gir Bolignemda tillatelse til å innhente opplysninger som er relevante for behandling av sØknaden,
fra både offentlige organer og private aktører. Dette kan for eksempel være andre kommunale tjenester,
Nav, politi, namsmann, huseier, lege.
SAMTYKKET KAN NAR SOM HELST TREKKES TILBAKE.
Evt. begrensninger føres opp her:

Sted, dato
søker:
Sted, r{afn'

Underskrift

Underskrift

medsøker:

SøKERS UNDERSKRIFT
Jeg er kjent med at jeg har plikt til å melde fra til kommunen om det skjer vesentlige endringer i de
opplysningene jeg har gitt, og at de oppgitte opplysninger er så riktige og fullstendige som mulig.

Sted,dato
Sted,dato:

Underskrift
Underskrift medsøke

