Træna kommune
Søknadsskjema – kommunal bolig
kommunale boliger og boliger med kommunal tildelingsrett
Kryss av for hva søknaden gjelder:

 Kommunal utleiebolig
 Omsorgsbolig
 Ny leiekontrakt for nåværende kommunalt tildelte bolig
Informasjon om søker (Dersom du er uten bolig må midlertidig adresse oppgis)
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Personnummer (11 siffer)

Telefon

E-postadresse

Nasjonalitet

Status oppholdstillatelse

Varighet

Behov for tolk JA/NEI

 Gift/reg. partner

 Samboer

 Enslig

 Enke/enkemann

 Skilt/separert

Navn på ektefelle/samboer

Ektefelle/samboers personnummer

Antall barn som skal bo sammen med deg

Alder

Dersom barn ventes, oppgi termin

Dato

Er noen i husstanden funksjonshemmet, ufør, kronisk syk?

JA/NEI

Har du husdyr? (I kommunale boliger er det i de fleste

Type:

tilfeller ikke tillatt med dyrehold)

Antall:

JA/NEI

Mottar du andre tjenester /oppfølging fra kommunen?

Hvis JA: Legg ved legeattest

Hvis JA: Oppgi navn på kontaktperson

Nærmeste pårørende
Fornavn

Etternavn

Telefon

Slektsforhold
Nærmeste pårørende har fullmakt til å representere og få innsyn i min søknad (sett X)

20.01.2021

Fastlege
Fornavn

Etternavn

Telefon

Nåværende boforhold

 Hos foreldre/familie/venner
 Leier bolig privat
 Leier kommunal bolig
 Boligstiftelse

 Institusjon/bemannet bolig
 Eier leilighet/hus
 Ungbo
 Uten fast bopel

Botid i Træna kommune

Måned

År

Hvorfor søker du bolig?

 Familiegjenforening
 Samlivsbrudd
 Oppsigelse (må dokumenteres)
 Økonomiske forhold

 Helsemessige forhold
 Boforhold/bomiljø
 Uten eid/leid bolig
 Annet

Hva har du gjort for å skaffe bolig på egenhånd? Legg ved dokumentasjon!
Begrunnelse for søknaden. Legg ved eget skriv.

Økonomi - inntektskilder
Søker

Andre i husstanden over 18 år

Arbeidsinntekt
Trygdeytelser/pensjon
Annen inntekt
Har du økonomi til å betale depositum? JA/NEI/DELVIS
Eventuelt hvor mye?

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden

 Løpende inntekter (lønnsslipp, pensjon,
stønad, bidrag, andre inntekter for siste 3 mnd)

 Siste tilgjengelige skattemelding (selvangivelse)

 Legeerklæring ved særskilte behov
 Kopi av nåværende husleiekontrakt
 Dokumentasjon på innsats for å skaffe bolig

Underskrift
Jeg samtykker til innhenting av nødvendige opplysninger om forhold som har betydning for søknaden.
Søknad som mangler dokumentasjon, eller ikke er undertegnet av søker eller dennes rettmessige
representant, blir returnert.
Dato og sted
Underskrift

Søknaden sendes til: Træna kommune, Rådhuset, 8770 Træna
Tlf: 75 09 58 00
Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Træna kommune

