VIRKSOMHET SERVICE O G FORVALTNING BOLIGAVDELINGEN
HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Søknaden sendes til:
Service og Forvaltning - Boligavdelingen
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Søknaden gjelder:
Kommunal hjelp til å skaffe egnet bolig
Fornyelse av leiekontrakt
Bytte bolig
Personlige opplysninger:
Etternavn, Fornavn

Fødselsdato og personnr (11 siffer)

Adresse

Telefon nr.

Postnr

sted:

Folkeregistrert i
Kristiansand

Ektefelle/samboer

Ja

Fødselsdato og personnr (11 siffer)

Telefon:

Sivil status:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Barn søker har hovedomsorg for, og andre husstandsmedlemmer:
Antall gutter
Alder, fra - til
Antall jenter

Andre
husstandsmedlemmer
Besøksordning med
egne barn
(må dokumenteres)

Nei

Ja

Nei

Alder, fra – til

Antall barn:

Økonomi:
Husstandens samlede inntekt pr mnd.
Har du lån/gjeld:
Lånebeløp:
Långiver
Har du formue/bankinnskudd:
Har du hatt gjeldsrådgivning:
Har du opparbeidet deg husleierestanse fra tidligere
kommunale leieforhold:
Postadresse
Kristiansand kommune
Service og Forvaltning
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Gyldenløves 23, Kristiansand
E-postadresse:
post.hs.forvaltning@kristiansand.kommune.no
Webadresse:
www.kristiansand.kommune.no

Kr:
Ja

Nei

Ja
Ja

Nei
Nei

Ja

Nei

Telefon
38 07 95 00

Telefaks
38 09 55 87

Foretaksregister
963296746 mva

Boforhold:
Har du tidligere bodd i kommunal bolig:
Har du hatt oppfølging i boligen:
Ønsker du å søke om oppfølging:
Opplysninger om nåværende boforhold:
Eier eller leier du boligen:
Eier

Ja
Ja
Ja

Leier

Nei
Nei
Nei

Antall rom

Hva er årsaken til at du søker kommunal hjelp til å skaffe egnet bolig/bytte bolig:

NØDVENDIGE VEDLEGG:
Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt
Utskrift av siste ligning for alle husstandsmedlemmene over 18 år
Dokumentasjon og /eller uttalelse fra NAV på hva som gjøres eller er gjort for å skaffe bolig
på det private marked
Kopi av oppsigelse, med begrunnelse, på nåværende leieforhold
Eventuell legeerklæring, uttalelse fra sosialtjenesten, eller andre uttalelser som kan være av
betydning for søknaden

Selv om du leverer søknaden, plikter du å fortsette å gjøre det som er mulig for å
skaffe deg bolig selv. Og du plikter å gi beskjed snarest til Boligavdelingen dersom du
selv har funnet deg bolig.
Undertegnede er kjent med kriteriene for tildeling av bolig, og at uriktige opplysninger kan
føre til straffeansvar.
Behov for Tolk ved vurderingssamtale:
Språk: ……………..……………………

Ja

Nei

Fullmakt:
Undertegnede samtykker i at andre nødvendige opplysninger for saksbehandlingen kan
innhentes fra andre offentlige organer, og at gitte eller innhentede opplysninger kan
videreformidles til nødvendige samarbeidspartnere.
Sted og dato:

Rev: 01 01.2014

Underskrift:

Informasjon
Søknaden gjelder ”Kommunal hjelp til å skaffe egnet kommunal bolig.
Kommunen har få boliger for utleie, og denne hjelpen er derfor ment som en midlertidig
løsning i en vanskelig livssituasjon. Leietiden i en kommunal bolig er i utgangspunktet
beregnet til 3 år. Det blir i utgangspunktet bare gitt tilbud om hjelp til å skaffe egnet bolig en
gang. Det forventes at søker selv finner permanent bolig i løpet av eller ved endt leietid.
Dersom behovet for hjelp fortsatt er til stede når leiekontrakten utløper, vil Boligtjenesten be
om ny søknad med dokumentasjon på behovet for fortsatt ”kommunal hjelp til å skaffe
egnet bolig”.
Egen aktivitet på boligmarkedet:
Før søker registreres som boligsøker, skal det vurderes om han/hun er i stand til å skaffe
seg bolig på det private boligmarked ved kjøp eller leie. Det vurderes om søkeren kan kjøpe
seg bolig ved hjelp av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Denne ordningen kan
søkes ved Boligavdelingen
Det etterspørres med dokumentasjon hva søker har gjort selv for å finne bolig. Det
forventes at søker har prøvd å svare på annonser i lokalavis og på nettet, og likeledes sette
inn annonse om ønske av leie bolig.
Kriterier som må oppfylles for å kunne søke ”Kommunal hjelp til å skaffe egnet
bolig”:
1. Søker må være registrert i Folkeregisteret i Kristiansand kommune. Søker må oppgi en
adresse på søknadsskjemaet, evt. en c/o adresse for post.
2. Søker må kunne dokumentere å være særlig vanskeligstilt. Det vil si: ute av stand til å
ivareta sitt boligbehov på det private boligmarkedet fordi de er i en situasjon av sosialt
og/eller helsemessig spesielt vanskelig karakter. Opplysningene som gis fra lege,
sykehus helse- og sosialtjenesten eller andre, må dokumenteres skriftlig.
3. Søker må kunne dokumentere eller redegjøre for:
- at han har benyttet alle andre muligheter for å løse sitt boligbehov på det private
boligmarked
- at han verken ved egen hjelp, eller med bistand fra f.eks. helse- og sosialtjenesten
eller andre, har funnet egnet bolig
4. 4. Oppsigelse av nåværende leieforhold må dokumenteres

5. Dersom søker har husleierestanse/uoppgjorte regninger fra tidligere kommunale
leieforhold, må restansen være oppgjort eller tilfredsstillende nedbetalingsplan være
avklart, før søker kan få nytt tilbud om bolig/leiekontrakt.
6. Ved tildeling av kommunal bolig blir søker strøket fra ventelista. Det må dokumenteres
dersom det er særskilte årsaker til at en skal komme tilbake på ventelista.
7. Størrelsen på tildelt bolig avhenger av antall husstandsmedlemmer. Det kan ikke regne
med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.
8. Som regel foretas det ikke bytte av bolig. Det forutsettes at familien selv skaffer seg
passende bolig dersom endringer i husstanden planlegges (f.eks familieforøkelse,
familiegjenforening, ekteskap/samboerskap). Dersom det likevel søkes om bytte av
bolig, gjøres det ved å levere et søknadsskjema og god dokumentasjon på en sosialeller helsemessig grunn.
9. Endrede familieforhold som giftemål, samboerskap/skilsmisse må oppgis til EBT.
Behovet for en kommunal bolig vil da bli vurdert på nytt i forhold til husstandens
samlede inntekt.

10. Husdyr er vanligvis ikke tillatt i boliger tildelt av Boligavdelingen. Det kan søkes om

dispensasjon. Søknad sendes Service og Forvaltning - Boligavdelingen.
Uttalelse fra NAV/ Flyktningetjenesten

Søkers navn

KONFIDENSIELT

Fødselsdato

Adresse
Er det etablert ansvarsgruppe
Ja
Nei
Navn på medlemmer av ansvarsgruppen

Er det utarbeidet individuell plan
Ja
Nei
Arbeidssted og telefon til medlemmene

Vurdering av søkers behov for bolig og evt. oppfølging i boligen

Dato, underskrift og stilling på den som har gitt uttalelse om behovet

