SØKNAD OM KOMMUNAL LEIEBOLIG
HORTEN KOMMUNE
Unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13.1

Opplysninger om søker
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Telefon:

Medlemmer i husstanden:  søker
Har du behov for tolk?
 ja
Opplysninger om ektefelle/samboer:
Navn:




ektefelle/samboer  barn  andre
Hvilket språk?
nei

Adresse:

Fødselsnummer (11 siffer):
Telefon:

Opplysninger om barn
Fødselsår og navn:

Verge
Har du verge?
Hvis ja:  personlige forhold  økonomiske forhold

Verge:
Navn:
Adresse:
Telefon:

Tjenester
Mottar du tjenester fra Horten kommune?

Hvis ja, hvilke?



ja



nei



ja
 nei
Bolig
Hvordan bor du nå?

 Eier bolig
 Uten fast bolig

 Bor hos foreldre
 Leier bolig

Har du forsøkt å skaffe bolig på det private
markedet?



ja



nei

Hvorfor søker du om kommunal bolig?

*hvorfor er din bolig eller bomiljø uegnet?

 Er uten egen bolig
 Står i fare for å miste boligen
 Bor i uegnet bolig eller bomiljø*
 Fornyelse av leiekontrakt

 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
Søknad sendes til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
Du kan også søke elektronisk på www.horten.kommune.no

Opplysninger om utgifter og inntekter
Hva er dine boutgifter pr.måned?
Husleie (uten strøm):
kr
Boliglån (renter og avdrag):
kr

Hvilke inntektskilder har du?

 Fast trygd/pensjon
 Stønad til livsopphold

 Arbeidsinntekt
 Andre

fra NAV

Hva slags bolig trenger du?

 Ordinær bolig
 Fysisk tilrettelagt bolig*

Samlet inntekt før skatt:
kr
* Hvorfor trenger du fysisk tilrettelagt bolig?
________________________________________
________________________________________

Hva er viktig for deg, hvor vil du helst bo?
______________________________________________________________________________________
Innhenting av opplysninger
Noen av opplysningene som blir hentet inn fra deg følger en standard som er utviklet av Helsedirektoratet,
individbasert pleie- og omsorgs statistikk (IPLOS). Standarden gir en systematisk og nødvendig informasjon
om din helsetilstand som kommunen trenger for å gi best mulig hjelp og behandling. Statistikkene benyttes
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 for behandling av
søknaden. 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 bolig.
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 de gitte opplysningene viser seg å være
uriktige eller ufullstendige kan dette føre til avslag på søknaden.
Dato: ____________ Underskrift: _________________________________________________________

Har du spørsmål, ring boligkonsulent 975 50 183 eller
Horten kommune 33 08 50 00

