
Søknad om kommunal utleiebolig 

For mottaker 

Mottatt dato: Knr.: 

Hva søkes det om 

Kommunal utleiebolig Forlengelse av husleiekontrakt  Bytte av kommunal utleiebolig 

Opplysninger om søker 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Etternavn Fornavn 

Adresse Postnummer Poststed 

Telefon/mobil E-post 

Sivilstand Gift 

Skilt/separert 

Gift, lever adskilt 

Samboer 

Ugift 

Enke/enkemann 

Statsborgerskap 

Norsk Annet Varighet opphold: 

Språk 

Morsmål: Behov for tolk: Ja Nei 

Opplysninger om ektefelle/partner/samboer 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Etternavn Fornavn 

Telefon/mobil E-post 

Statsborgerskap 

Norsk Annet Varighet opphold: 

Språk 

Morsmål: Behov for tolk: Ja Nei 



Opplysninger om andre medlemmer av husstanden 

Antall personer under 18 år: 

Venter barn: Nei Ja Termindato: 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) Relasjon 

Inntekter/formue 

Søker Ektefelle/partner/samboer 

Arbeidsinntekt kr kr 

Dagpenger kr kr 

Tiltakspenger kr kr 

Kvalifseringsst ønad kr kr 

Uf øretrygd kr kr 

Grunn-/hjelpest ønad kr kr 

Alderspensjon kr kr 

Overgangsst ønad kr kr 

Introduksjonsst ønad kr kr 

Barnetrygd kr kr 

Barnebidrag kr kr 

St ønad til barnetilsyn kr kr 

Kontantst øtte kr kr 

Studielån/stipend kr kr 

Andre inntekter Beskriv: Beskriv: 

Formue (bankinnskudd, bil, eiendom o.l.) Beskriv: Beskriv: 



Bakgrunn for søknaden 

Beskriv med egne ord bakgrunn for søknaden din 
Oppgi sosiale, helsemessige eller andre særlige hensyn som kan ha betydning for søknaden.  
Slike forhold må i størst mulig grad dokumenteres. 

Nåværende boforhold 

Leier bolig Privat Kommunal Bor hos familie/bekjente 

Eier bolig Hus Leilighet Uten fast bolig 

Annet 

Beskriv: 

Arbeid/skole/trygd 

Søker 
Ektefelle/ 
partner/ 
samboer 

Arbeidstaker 

Arbeidssøker 

Elev/student 

Ufør 

Annet Beskriv Beskriv: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon 
For å kunne behandle søknaden er Boligtjenesten avhengig av at saken er godt nok opplyst. Vi er derfor 
avhengig av opplysninger fra deg/dere (dokumentasjon som er levert tidligere, trenger ikke leveres på nytt): 

• Dokumentasjon på lovlig opphold i Norge (kun ved midlertidig oppholdstillatelse) 

• Utskrift av siste års skattemelding 

• Dokumentasjon over månedlige inntekter (lønns-/utbetalingsslipp) 

• Dokumentasjon på egenkapital 

• Samværsavtale ved samvær med barn 

• Legeerklæring dersom det er helsemessige årsaker som påvirker evnen til å skaffe egnet bolig selv,  
eller som har betydning for hvilken type bolig det er behov for 

• Leiekontrakt og skriftlig oppsigelse dersom nåværende leieforhold er oppsagt 

• Annet du/dere mener er relevant for saken 

Samtykkeerklæring 

Du/dere er i utgangspunktet selv ansvarlig for å innlevere nødvendig dokumentasjon til søknaden. I enkelte 
tilfeller har Boligtjenesten likevel behov for å innhente ytterligere opplysninger. Forvaltningsloven § 13 b nr. 2  
og 3 gir oss adgang til dette, men andre organer eller aktører vil kunne kreve samtykke for å utlevere 
opplysningene. Det vil derfor være nyttig med ditt/deres samtykke. 

Alle ansatte i Boligtjenesten har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. 

Jeg/vi gir Boligtjenesten tillatelse til å innhente opplysninger som er relevante for behandling av søknaden, 
fra både offentlige organer og private aktører. Dette kan for eksempel være andre kommunale tjenester, NAV, 
politi, namsmann, huseier, lege. 

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. 

Eventuelle begrensninger føres opp her: 

Sted, dato Underskrift søker 

Sted, dato Underskrift ektefelle/partner/samboer 



Fullmakt til å representere 

Jeg/vi gir 
fullmakt til å representere meg/oss i forbindelse 
med denne søknad om kommunal utleiebolig. 

Er fullmaktshaver verge 

Sted, dato Underskrift søker 

Sted, dato Underskrift ektefelle/partner/samboer 

Kontaktinformasjon fullmaktshaver: 

Adresse Telefon/mobil 

Underskrift 

Det bekreftes at riktige opplysninger er gitt. Jeg/vi er kjent med at uriktige og/eller ufullstendige opplysninger 
kanføre til avslag eller opphevelse av vedtak. Endringer som har betydning for søknaden vil meldes ifra om til 
Boligtjenesten uten ugrunnet opphold. 

Sted, dato Underskrift søker 

Sted, dato Underskrift ektefelle/partner/samboer 

Generell informasjon 
Søknaden blir behandlet og vurdert ut ifra kommunes retningslinjer for tildeling av kommunale boliger, vedtatt 
av Drammen kommunes hovedutvalg for helse, sosial og omsorg den 04.02.2020. 

Om dyrehold: Dersom husstanden har dyr, må dette oppgis i søknaden. 

Søknad med vedlegg sendes: 
Drammen kommune v/Boligtjenesten 
Postboks 7500 
3008 Drammen 

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen 
Telefon: 32 04 55 91 

Mer informasjon om kommunal utleiebolig fnner du på www.drammen.kommune.no 

www.drammen.kommune.no
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