Tønsberg kommune
Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Søknad om kommunal bolig
I tillegg til utfylt søknad trenger vi:
Kopi av siste skattemelding.
Kopi av siste trygdeutbetaling/lønnsslipp.
Leiekontrakt og eventuelt oppsigelse der du/dere bor nå.
Kopi av oppholdstillatelse, hvis du/dere ikke er norsk(e) statsborger(e).
Dokumentasjon på helseproblemer om det er derfor det søkes kommunal bolig.
Kopi av vergeoppnevnelse om vergen skriver under på søknaden

1. SØKNADEN GJELDER
Kommunal bolig

Bytte bolig

Fornye leiekontrakt

2. OPPLYSNINGER OM HUSSTANDEN
Søkers etternavn:

Søkers fornavn:

Fødselsnr. 11 siffer:

Medsøkers etternavn:

Medsøkers fornavn:

Fødselsnr. 11 siffer:

Barns etternavn:

Barns fornavn:

Fødselsnr. 11 siffer:

Hvis du/dere venter barn – oppgi termin dd.mm.åå:
Søkers nåværende adresse:

Postnummer:

Søkers telefonnummer:
Har noen i husstanden funksjonshemming som har betydning
for søknaden/boligen?

Sted:

JA

NEI

3. NÅVÆRENDE BOFORHOLD
Hvordan er din/deres bosituasjon i dag?
Eier bolig
Leier privat
Bor hos familie/venner
Hvorfor søker du/dere kommunal bolig?

Institusjon/fengsel
Uten fast bolig

Er uten leid eller eid bolig
Boligen er uegnet

Står i fare for å miste bolig
Annet – beskriv i punkt 5.

4. ØKONOMISKE FORHOLD
Hvilke(n) inntekt(er) har du/dere i dag?
Arbeidsinntekt
Økonomisk sosialhjelp

Trygd
Arbeidsavklaringspenger
Introduksjonsstønad

5. EGENOPPLYSNINGER
Her ber vi deg/dere beskrive din/deres situasjon med vekt på sosiale, helsemessige,
økonomiske eller andre forhold som kan ha betydning for søknaden.

Jeg/vi er kjent med Tønsberg kommunes retningslinjer (vedlagt) for tildeling av kommunal
bolig. JA
NEI
6. UNDERSKRIFT
Jeg/vi samtykker i at økonomiske og helsemessige opplysninger som er relevant for
behandling av søknaden kan innhentes av saksbehandler fra offentlig myndighet.
Opplysningene gitt i søknaden er gitt etter beste evne og skjønn. Jeg/vi er kjent med at
uriktige og/eller ufullstendige opplysninger kan føre til avslag eller opphevelse av vedtak.
Sted/dato:
Sted/dato:
Sted/dato:

Søkers underskrift

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Medsøkers underskrift

Tønsberg kommunale Eiendom
Svend Foynsgate 3, Gunnarsbø
3126 Tønsberg

Verges underskrift

Tlf: 33 34 89 30

