Hvilke vedlegg må jeg ha for å søke om kommunal bolig?

økonomiske interesser som skattemelding/ informasjon om inntektsgrunnlag skal sendes inn for ALLE
medlemmer av husstanden, som er over 18 år, og som skal fortsette å bo under samme tak med den som
søker.
•

Skattemelding:

- kan hentes ut på altinn, dersom du har bank- id, min id eller mobil bank løsning
- Har du skattemeldingen din på papir, kan vi hjelpe deg med å ta kopi av denne.
•

Bevis på inntekt:

- lønnsslip (dersom du er i arbeid)
- Utskrift av «mine utbetalinger» fra NAV sin hovedside kan brukes dersom du har lønn/utbetalingene
dine fra NAV.
•

Skriftlige opplysninger om hva du selv har gjort for å søke bolig privat?

- Søkerlogg med adresser på hvilken bolig du har søkt på fra for eksempel finn.no må skrives ned, samt
hva som skjedde med boligen du søkte på. (hvorfor fikk du ikke boligen/ for dyr/ krevde depositum du
ikke har/ tar ikke NAV garanti etc)
- 8- 10 forskjellige private boliger bør føres opp på dette punktet.
- Dette kan skrives på eget ark, eller på søknaden, under blankt på side 3.

•

Beskrivelse av nåværende bosituasjon

- kopi av nåværende husleiekontrakt og oppsigelse (hvis du har fått dette av nåværende
huseier/husleieforhold)
- beskrivelse av din nåværende bosituasjon (hvorfor du f. eks ikke kan bo i boligen du leier, kan skrives
inn i de blanke feltene på side 3)
•

Uttalelse fra NAV eller andre instanser, dersom det kan ha noe for din søknad å
gjøre, i forhold til tildeling.
- Fysioterapeut/ ergo terapeut, dersom du kun kan ha bolig uten trapper eller lignende utfordringer
for din egen del.

•

Legeopplysninger kreves ved søknad om fysisk tilrettelagt bolig.
-Dersom boligen du søker på må være på en bestemt måte for deg eller din familie, er dette nødt til å
legges ved søknaden. Dette er også viktig når det gjelder å finne en passende bolig for deg/ din familie.

•

Hva er viktig for deg når det gjelder bolig?

(Ting som kan ønskes, men det er ikke noe krav til at dette blir oppfylt fra forvaltning sin side)
- Ønsket område
- Utførelse av boligen
- Antall rom
Dersom du har papirer/dokumenter eller andre vedlegg på papir- kan innbyggertorget hjelpe deg og ta
kopi av papirene dine, så disse kan legges ved søknaden din.
Du står også fritt til å disponere våre publikums pc-er for å ta ut vedlegg/dokumenter du trenger til
dine søknader. Dersom du trenger hjelp til dette, er det bare å ta kontakt med oss.

