SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG
(ikke omsorgsbolig/ bolig til pleie- og omsorgsformål)
Søknaden gjelder:
Kommunal utleiebolig

Bytte av bolig

Forlengelse av leiekontrakt

Søknaden sendes til; Østre Toten kommune v/Tildelingskontoret, Postboks 24, 2851 ØSTRE TOTEN

1. Personopplysninger
Søker
Navn (etternavn, fornavn)

Personnummer (11 siffer)

Adresse
Postnummer

Poststed

Telefon dagtid/mobil

Ektefelle/samboer/registrert partners navn (etternavn, fornavn)

Personnummer (11 siffer)

Barn i husstanden/ andre husstandsmedlemmer

Boforhold i dag
(for søker)

Fødselsår for barn / andre husstandsmedlemmer

Leier privat bolig
Uten fast bolig
Bor midlertidig hos familie/ venner

Eier egen bolig/ Andel i borettslag
Kommunal utleiebolig
Annet

Hva mener du selv gjør dagens
boforhold uegnet?
(Her kan du legge ved eget skriv
dersom det er nødvendig)

Hvor lenge har du bodd i Østre Toten kommune?
Er du folkeregistrert i kommunen?
Ja
Nei

Søker:
Medsøker:

2 år eller mer
2 år eller mer

Mindre enn 2 år, hvor lenge………………………..
Mindre enn 2 år, hvor lenge…………………………

2. Søknadsgrunnlag
Hvorfor søker du
om kommunal
bolig? (Bruk evt
eget ark)
Har du husdyr?

Nei

Ja

Dersom ja, hvilke(t)

Er det noen i husstanden som har/ har
hatt kommunal utleiebolig?

Nei

Ja

Dersom ja, hvor og når?

3. Inntektsforhold
Veiledning: Her skal du gi opplysninger om hvor din hovedinntekt kommer fra og om denne er fast eller midlertidig.
Søker
Grunnlag for inntekt:
Fast ansatt

Midlertidig ansatt

Introduksjonsstønad

Varig trygd

Midlertidig trygd

Sosialhjelp

Bruttoinntekt:

Annet, hva……………………….

Ved arbeidsinntekt, oppgi arbeidsgiver:

Medsøker
Grunnlag for inntekt:
Fast ansatt
Midlertidig ansatt
Varig trygd
Bruttoinntekt:

Midlertidig trygd

Introduksjonsstønad
Sosialhjelp

Annet, hva……………………..

Ved arbeidsinntekt, oppgi arbeidsgiver:

4. Underskrift
Veiledning: Her er det viktig at både søker og medsøker (når dette finnes) undertegner søknaden.
Undertegnede søker(e) gir med Østre Toten kommune fullmakt til, om nødvendig, å innhente opplysninger for saksbehandlingen av denne
søknad fra folkeregisteret, NAV, ligningsmyndighetene og at det for øvrig foretas undersøkelser som er nødvendige for å kontrollere
riktigheten av opplysningene i søknaden.
Undertegnede samtykker også i at Østre Toten kommune, uhindret av lovbestemt taushetsplikt, kan legge fram opplysninger som
framkommer i forbindelse med søknaden og behandlingen av denne til andre offentlige samarbeidsinstanser, slik som folkeregister, NAV
og lignende i forbindelse med behandlingen av søknad om kommunal utleiebolig og /eller i forbindelse med det eventuelle framtidige
leieforhold. Opplysningene kan gis muntlig og/eller skriftlig.
Undertegnede samtykker også i at Østre Toten kommune, uhindret av lovbestemt taushetsplikt, kan samarbeide med Østre Toten
Boligstiftelse i behandling av søknaden.
Jeg/vi erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden og evt. vedlegg til søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Jeg/vi er klar over at vedtak om tilsagn på bolig som bygger på uriktige opplysninger gitt av meg/oss, kan ble omgjort.
Jeg/vi er kjent med at jeg/vi har plikt til straks å melde fra til kommunen om det skjer vesentlige endringer i de opplysninger som er gitt.
Jeg/vi plikter å melde fra til kommunen hvis jeg/vi flytter fra nåværende bolig eller ut av kommunen
Østre Toten kommune behandler personopplysninger om meg som framkommer i denne søknad m/ vedlegg samt opplysninger som kan
innhentes av kommunen i.h.h.t. til ovennevnte fullmakt.

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått retningslinjene for tildeling av kommunal utleiebolig i Østre Toten kommune
Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått fullmakten jeg gir til Østre Toten kommune knyttet til innhenting av informasjon og
fremlegging av opplysninger, i forbindelse med behandling av denne søknaden.
Disse postene må krysses av for at søknaden skal behandles

Sted/dato

Underskrift søker

Medsøker

BILAG SOM MÅ VEDLEGGES SØKNADEN
Bekreftelse på nåværende månedlig inntekt (lønns- eller trygdeslipp) for samtlige personer i
husstanden som mottar lønn, trygd eller pensjon.
Leiekontrakt eller oppsigelse dersom du har bolig eller snart må flytte.

