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Søknad om kommunal bolig 
Søknaden gjelder 

 Utleiebolig 

 Hybel (Hybelbygg Fuglenes/Engmoveien) 

 Omsorgsbolig 

  Ubemannet  Bemannet 

 Endring eller forlengelse av nåværende leieforhold 

 Rekrutteringsbolig (Kvalsund) 

 

Søker 

 Kvinne  Mann 

Fødsels- og personnummer: 

Fornavn: 

Etternavn: 

Adresse: 

Postnummer og sted: 

Telefon: 

E-post: 

Folkeregistrert kommune: 

 

Statsborgerskap: 

Arbeidsgiver: 

 
Sivilstand: 

Ektefelle / samboer, navn: 

Ektefelle / samboer, fødsels- og personnummer: 

Andre medlemmer i husstanden: 

Født år: Født år: Født år: Født år: 

Født år: Født år: Født år: Født år: 

Husdyr (hva slags og hvor mange): 

Økonomiske forhold 

 Fast stilling 

 Midlertidig stilling 

Stillingsprosent: 

 Alderspensjon 

 Arbeidsavklaringspenger 

 Vikariat 

 

 Uføretrygd 

 Arbeidsledighetstrygd 

 Annet, beskriv: 

Søkers arbeidssted: Ektefelles/samboers arbeidssted og stillingsprosent: 

 
Skylder du husleie?    Ja  Nei 

 

Ønsker du nedbetalingsavtale?  Ja  Nei 

 

 
Husstandens nettoinntekt pr. mnd: 

Husstandens boutgifter pr. mnd: 
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Nåværende boforhold 

 Bor alene 

 Bor sammen med andre, med hvem: 

 Uten fast bosted 

 Flyktning med bosettingsvedtak 

 Egen bolig 

 Hybelhus 

 Leier privat 

 Institusjon 

 Kommunal bolig 

 

Planlegger du å kjøpe bolig?   Ja  Nei 

 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

Ønsker du informasjon og veiledning?  

 Ja  Nei 

 

Begrunnelse for behov for kommunal bolig 

Skriv en kort beskrivelse av hvorfor du ønsker kommunal bolig. Ta med det som kan ha betydining for søknaden. 

(For eksempel: ingen fast bolig, nåværende leieforhold oppsagt, samlivsbrudd, ønsker bedre standard, helsemessige 

forhold, nytilsatt i kommunen, økonomiske forhold og lignende.)  

Skriv på et eget ark hvis du trenger mer plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmakt / underskrift 

Jeg samtykker i at nødvendige opplysninger kan innhentes fra andre kommunale tjenester og etater og offentlige kontor i 

forbindelse med behandling av min søknad om kommunal bolig. 

 

Sted, dato 

 

Søkers underskrift 

 

Ektefelles / samboers underskrift 

 

Vedlegg til søknaden

 Ligningsattest for siste år (for alle i husstanden over 18 år) 

 Dokumentasjon på lønn/trygd (for alle i husstanden over 18 år) 

 Husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan på lån (om søknaden begrunnes med høye boutgifter) 

 Legeerklæring eller annen dokumentasjon i forhold til søknad på grunn av helsemessige årsaker 

 

Hvis informasjonen er ufullstendig eller det mangler dokumentasjon, blir søknaden returnert. 


