Søknad om kommunal bolig i Leka kommune.
Søknaden sendes til: Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 LEKA

Merk søknaden: «Boligtildelingsnemda- søknad om bolig»

Unntatt offentlighet jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13

Søknad om
❑Bolig

Ønsket bosted:

❑Fornyelse av boligsøknad

❑ Gutvik

❑Fornyelse av kontrakt

❑ Leka

❑Bytte av bolig

❑Annet, oppgi hvor……………………………

Nåværende boforhold
❑Leier privat bolig
❑Leier kommunal bolig
❑Eier bolig

❑Bor hos familie/venner
❑Fengsel/Institusjon
❑Annet (spesifiser s 3)
❑Uten bolig/ bostedsløs

Personopplysninger
Navn

Personnr.

Adresse

E-post

Postnr.

Poststed

Tlf.

Mobil

❑Har du behov for tolk? Hvis ja, angi språk:

1

Sivilstand

Gift

Samboer

Enslig

Enke/Enkemann

Barn i husstanden

Antall

Oppgi fødselsår for alle barn

Barn søker har
samvær med

Antall

Oppgi fødselsår for alle barn

Venter barn

❑Nei

Skilt/Separert

Termindato

❑ Ja
Andre personer i
husstanden:

Antall
husstandsmedlemmer
totalt :

Navn:
Personnr.
Mobil:
Tidligere leieforhold i Vikna/ Nærøy kommune
❑ Har noen i husstanden leid kommunal bolig tidligere?
❑ Hvis ja, oppgi periode:
Leiers navn:

Gjeld fra tidligere kommunalt leieforhold:

Inntekter
Siste års skattemelding
vedlegges
Hvis det har skjedd
vesentlige endringer, må
dokumentasjon legges ved.
Betaler søker bidrag som
påvirker inntekten?

Angi type bidrag

Angi beløp
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Hvorfor søker du om kommunal bolig? Skriv årsak her (eller på eget ark.)
Kun helseopplysninger som er relevant for tilrettelegging av bolig. Se pkt. under.

Hovedvilkår for tildeling av kommunal bolig
-

Må være fylt 18 år
Må ha lovlig opphold i Norge
Må ha fast adresse/hatt opphold i Leka kommune det siste året.
Er uten egen selvstendig bolig
På grunn av helsemessige eller sosiale årsaker, har behov for endring av nåværende
boforhold
Av helsemessige eller sosiale årsaker har behov for spesielt tilrettelagt bolig
Bor i en bolig som er helsefarlig. Må dokumenteres.
Ved knapphet på tilgjengelige boliger gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte
søkere.
Ta imot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet. (jfr.vedtak)
Hvis søker har uoppgjort gjeld i Leka kommune fra tidligere boforhold, stilles det vilkår
om at det inngås nedbetalingsavtale av gjelden.
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Unntak:
Krav til botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs bosettes etter avtale mellom
Staten og Leka kommune.

Krav til botid gjelder ikke for ansatte som er avhengig av bolig for å tiltre sin stilling i Leka
kommune.

Dokumentasjon

-

Dokumentasjon på 1 års botid i kommunen.
Utskrift fra ligning for alle i husstanden over 18 år
Dokumentasjon på gjeldsordning

Underskrift

Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig.
Dersom de gitte opplysningene viser seg å være uriktige eller ufullstendige, kan dette føre til
avslag på søknaden.
Jeg lover straks å melde fra til boligtildelingsnemnda i Leka kommune dersom det skjer endringer i
husstanden som kan ha betydning for søknaden. Disse kan nås ved å ringe 74 38 70 00
Jeg samtykker i at Boligtildelingsnemda i Leka kommune innhenter og utveksler informasjon som
er nødvendig for å behandle søknaden. Dette gjelder informasjon fra offentlige etater.
Jfr. Personopplysningsloven - artikkel 6 og artikkel 7

------------------------------Sted
------------------------------

----------------------------------------------------------------Dato
Søkers underskrift
-----------------------
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Sted

Dato

Med søkers underskrift

Notater for saksbehandler

Sted og dato

Stempel og underskrift
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