
SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL BOLIG 
HORTEN KOMMUNE 

 

 

Opplysninger om søker 
Navn:  
 
 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Adresse: 
 
 

Telefon: 
 

Medlemmer i husstanden: ☐ søker ☐ ektefelle/samboer  ☐ barn  ☐ andre   
                               
Har du behov for tolk?      ☐   ja   ☐  nei                          Hvilket språk? 

 
Opplysninger om ektefelle/samboer 
Navn:  Fødselsnummer (11 siffer): 

 
Adresse:  Telefon:  

Opplysninger om barn  
Skriv navn og fødselsår 
 
 
 
 
 
Verge 
Har du verge? 
☐ ja   ☐ nei           
Hvis ja: ☐ personlige forhold   ☐ økonomiske forhold               

Verge  
Navn:  
Adresse:  
Telefon: 
 

Tjenester 
Mottar du tjenester fra Horten kommune? 
☐ ja   ☐ nei                         

Hvis ja, hvilke? 
 
 
 
 
 
 

Informasjon  
Opplysningene i dette skjema er unntatt offentligheten. Det vil si at det kun er de som har tilgang til saken 
som kan lese informasjonen.  
 
Du vil bli kontaktet av en saksbehandler så snart som mulig, senest innen fire uker.  
 
Har du spørsmål om utfyllingen kan du ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon: 975 50 183.  



 
 

Bolig 
 Har du forsøkt å skaffe bolig på det private markedet?    ☐ ja      ☐ nei        

Hvordan bor du nå?  
☐ eier bolig                 ☐ bor hos foreldre           ☐ er uten fast bolig               ☐ leier bolig 
Hvorfor søker du om kommunal bolig?  
☐ er uten egen bolig          ☐ står i fare for å miste boligen              ☐ bor i en uegnet bolig eller bomiljø* 
☐ ønsker fornyelse av leiekontrakt 
 
*Hvorfor er din bolig eller bomiljø uegnet? 
☐ jeg/vi bor i en bolig med dårlig fysisk standard 
☐ jeg/vi bor i en bolig som ikke er mulig å tilpasse mitt/vårt behov  
☐ min/vår bolig er for liten  
☐ jeg bor hos mine foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket 
☐ jeg/vi bor i et belastet bomiljø 
 
Beskriv hvorfor du ønsker en kommunal bolig: 
 
 
 
 
 
Hva slags bolig trenger du?  
☐ ordinær bolig 
☐ tilrettelagt bolig 
Hvis tilrettelagt, hvorfor trenger du en tilrettelagt bolig?  

 
 
 
Hva er viktig for deg, hvor vil du helst bo?  
 
 
 
Opplysninger om utgifter og inntekter 
Hvilke inntektskilder har du?  
☐ Fast trygd/pensjon                         ☐ Arbeidsinntekt        
☐ Stønad til livsopphold fra NAV     ☐ Andre 
   
Samlet inntekt før skatt*:                         kr 
*Din inntekt må dokumenteres. Legg ved lønnslipp eller bankutskrift til søknaden.  
 
Hva er dine boutgifter pr. måned? (ikke nødvendig ved søknad om fornyelse) 
Husleie (uten strøm):             kr  
Boliglån (renter og avdrag):             kr  
 



 
 

Brannkartlegging                                                                                                      
Vi er opptatt av din sikkerhet og gjennomfører regelmessige brannkartlegginger. Vi har derfor noen 
spørsmål til deg: (Har du nylig gjort en brannkartlegging sammen med helsetjenesten kan du hoppe over 
dette punktet.) 
 
Røyker du?  

 
☐ ja ☐ nei 

Bruker du rusmidler/alkohol?  ☐ ja ☐ nei 
Bruker du mange skjøteledninger, eller tørker du klær på elektriske ovner?  ☐ ja ☐ nei 
Bruker du komfyr/ovn?  ☐ ja ☐ nei 
Bruker du levende lys?  ☐ ja ☐ nei 
Har du mange ting på gulvet som kan hindre deg fra å komme ut dersom det 
skulle brenne? 

☐ ja ☐ nei 

Bruker du medisiner som kan gjøre deg trett? ☐ ja ☐ nei 
Bruker du peis/ildsted? ☐ ja ☐ nei 
Har du redusert syn eller hørsel? ☐ ja ☐ nei 
Bruker du hjelpemidler når du går? ☐ ja ☐ nei 
Har det vært brann hos deg de siste 5 år? ☐ ja ☐ nei 
Har du røykvarsler som fungerer?  ☐ ja ☐ nei 
Innhenting av opplysninger  
Noen opplysninger som blir hentet inn fra deg, rapporteres til statlige myndigheter via individbasert 
pleie- og omsorgs statistikk (IPLOS). Statistikkene brukes av kommunen og statlige myndigheter til styring 
og planlegging av tjenestene. I alle statistikker fjernes navn og andre opplysninger som kan føre til at 
personer gjenkjennes.  
 
Innsynsrett  
Du har til enhver tid rett til å få vite hvilke opplysninger om deg som ligger lagret i kommunen. Dersom 
du mener at opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du be om å få dem rettet eller slettet.  
 
Samtykke  
Søker gir med dette Horten kommune tillatelse til å innhente relevante opplysninger som er nødvendig 
for å behandle søknaden din og eventuelt tildele bolig. Samtykket gjelder for samarbeidende tjenester i 
Horten kommune og NAV. Søker bekrefter at dette samtykket gis frivillig og at det når som helst kan 
trekkes tilbake.  
Jeg ønsker ikke at det innhentes opplysninger fra: ____________________________________________ 
 ☐    Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med retningslinjer for kommunal leiebolig, se 
www.horten.kommune.no. 
Opplysninger som må legges ved:  
Siste lønnsslipp eller bankutskrift til søker/søkere 
Siste tilgjengelige skattemelding (selvangivelse)  
Vergemål eller samtykke (om du søker på vegne av en annen)  
 ☐    Jeg bekrefter at opplysningene er riktige og fullstendige. Dersom opplysningene du har gitt viser seg 
å være uriktige eller ufullstendige kan dette føre til avslag på søknaden. 
 
Dato:  ____________   Underskrift: ________________________________________________________ 

 


