Søknad om kommunal utleiebolig
☐ Søknad om bolig ☐Fornyelse av søknad ☐Søknad om bytte av bolig
PERSONOPPLYSNINGER
Søkerens etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse:

Postnr.

Sted:

Bosatt i Utsira fra:

Statsborgerskap:

Sivilstatus:
☐ugift ☐gift/samboer/partner
Navn ektefelle/samboer/partner:
Tlf. ektefelle/samboer/partner:
Behov for tolk:
Antall barn i husstanden:

Tlf. søker:

☐enke/-mann

☐skilt/separert

Fødselsnr. (11 siffer):

☐Nei

☐Ja

Språk:

Fødselsår barn:

BOFORHOLD OG BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN
Nåværende boforhold

☐ Eier bolig
☐ Leier privat bolig

☐Leier kommunal bolig ☐Midlertidig bolig gjennom NAV
☐Bor hos familie/venner ☐Annet (spesifiser):

Antall soverom i boligen:
Husleie: kr
Begrunnelse for søknaden:
Oppgi sosiale, helsemessige eller økonomiske forhold som kan ha betydning for søknaden.
Bruk eget ark om nødvendig.

ØKONOMISKE FORHOLD
Oppgi inntektstyper

Søkeren

Sett kryss
Arbeidsinntekt
Alders- eller uførepensjon
Arbeidsavklaringspenger
Dagpenger
Overgangsstønad
Barnetrygd
Barnebidrag

Ektefelle/
samboer/
partner

Hjemmeboende barn
over 18 år

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sosialhjelp
Annet (spesifiser):

Formue: Bankinnskudd, verdipapirer og kontanter, oppgi beløp: kr.
Bidragsplikt: ☐ Nei

☐ Ja
☐ Nei ☐ Ja

Oppgi månedlig beløp: kr.

Gjeld:

Hvis ja, er det inngått nedbetalingsavtale?

☐ Nei ☐ Ja

DOKUMENTASJON
• Utskrift av siste ligning for alle personer i husstanden over 18 år.
• Dokumentasjon på løpende inntekt/stønader de siste 3 mnd. for alle personer i husstanden over 18

år.
• Dokumentasjon av formue for alle personer i husstanden over 18 år.
• Dokumentasjon av gjeld og evt. nedbetalingsavtale for gjeld for alle i husstanden over 18 år.
• Bekreftelse på sosiale eller medisinske forhold dersom det er av betydning for søknaden.
• Leiekontrakt og evt. oppsigelse ved leie av bolig.
• Separasjons- eller skilsmissebevilling dersom det er av betydning for søknaden.
• Evt. samværsavtale og avtale om barnebidrag eller vedtak om bidragsforskudd.
• Utenlandske statsborgere må dokumentere oppholdstillatelse i Norge.
_________________________________________________________________________________________

Jeg/vi bekrefter at de opplysningene som er gitt i søknaden er riktige og fullstendige, og er
innforstått med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan føre til avslag. Jeg/vi plikter å
informere kommunen dersom det skjer endringer i husstanden som kan ha betydning for
søknaden.
Jeg/vi er kjent med at søknaden og andre saksdokumenter vil bli lagret i kommunens
elektroniske journalsystem, og at jeg/vi har rett til innsyn i saksdokumentene.

Sted

Dato

Søkerens underskrift

Sted

Dato

Ektefelle/samboer/partners underskrift

SØKNADEN SENDES TIL

Utsira kommune
Sentraladmin.
Postboks 63
5547 Utsira

_________________________________________________________________________________________

