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1. Husstand 
Søkers etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer/poststed 

E-postadresse Telefon privat Telefon arbeid 

Sivilstand  gift    ugift   samboer   separert    skilt    enke/mann 

 fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse Postnummer/poststed 

E-postadresse Telefon privat Telefon arbeid 

Er du/dere innmeldt i folkeregisteret i 
Kongsvinger 

      Ja           Nei 

Har du/dere vært bosatt i Kongsvinger de siste 2 
år. 

      Ja           Nei 

Er du/dere yrkesaktiv Søker      Ja     Nei Medsøker         Ja        Nei 
Barn i husstanden Antall Født år Født år Født år Født år Total antall i husstanden 

Barn med 
samværsrett 

Antall Født år Født år Født år Født år  

Nærmeste pårørende                                                              Telefon 

Fastlege                                                              Telefon 

 
2. Søknad gjelder for  

  Bolig for personer som har problemer i det ordinære boligmarkedet. Kryss av for hvorfor. 
            Sosial      Økonomisk       Fysisk        Psykisk       Rus        Utviklingshemmede 

   Bytte av bolig 

  Forlenget botid  
 
 
3. Nåværende boforhold 

  uten bolig   opphold hos slekt / venner 

 akutt- og døgnovernatting 

 krisesenter 

 ute 

 akuttbolig 

 

Boforhold i 
dag 

 leier privat bolig  antall rom (rom + kjøkken) Husleie kr 

  leier kommunal bolig  antall rom (rom + kjøkken) Husleie kr 

  eier bolig  antall rom (rom + kjøkken) Husleie kr 

  foreldres bolig  Husleie kr 

  opphold på institusjon Hvilken Telefon 

  opphold i fengsel Hvor Telefon 

Har du/dere prøvd å få leie privat?  Ja    Nei    
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4. Månedsbudsjett for husstanden 

Husstandens inntekter Beløp per måned 

Brutto arbeidsinntekt søker kr 

Trygdeytelser / sosialhjelp Kr 

Brutto arbeidsinntekt medsøker Kr 

Trygdeytelser / sosialhjelp medsøker Kr 

Barnetrygd   Kr 

Barnebidrag Kr 

Bostøtte Kr 

Annet Kr 

Sum inntekt Kr 

Husstandens utgifter Beløp per måned 

Husleie Kr 

Strøm / fyringsutgifter Kr 

Barnebidrag Kr 

Barnehage / sfo/ andre tilsynsutgifter Kr 

Lån og annen gjeld kr 

Annet kr 

Sum utgifter Kr 

 
 

5. Behov for oppfølging og tiltak 
 

 Startlån      Booppfølging    Økonomisk rådgivning   Frivillig forvaltning    
 

 Gjeldsrådgivning  Bostøtte   Hjelp til å finne egnet bolig privat (leie/ eie)     
     

 Hjelp til å få kontakt med andre instanser       Annet  hva ______________________ 

 
 

6. Særlige opplysninger 

Har husstanden i dag kontakt med hjelpeinstans som Nav, kommunens helse- og omsorgstilbud 
eller andre det er viktig å informere om? Gi kort beskrivelse.  
 
 

 

Har du/ dere andre opplysninger som ikke er dekket av spørsmålene i søknaden, kan dette feltet 
benyttes. (ved behov kan det legges ved eget ark for utdyping). 
 
 
 
 
Har husstanden spesielle behov som det må tas hensyn til ved boligen: 
 

 Helsemessige ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Miljøforhold ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Beliggenhet (etasje, området, barnehage / skole mm) …………………………………………… 
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Jeg samtykker i at Kongsvinger kommune i forbindelse med behandling av min søknad innhenter:  

• Nødvendige helseopplysninger fra lege og sykehus. 
• Nødvendige inntektsopplysninger fra NAV. 
• Nødvendige opplysninger om inntekts- og formuesforhold fra skatt Øst. 
• Eventuelt opplysninger om inntekter fra private pensjonsinnretninger og lignende. 
• Nødvendige opplysninger fra kommunale tjenesteytende instanser. 

 
For å sikre at det blir foretatt en riktig vurdering av boligbehovet, kan søker/e bli innkalt til 
samtale.  
Ved tilbud om bolig kan feilaktig eller tilbakeholdte opplysninger føre til annullering av tilbudet.  
 
Undertegnede erklærer at de gitte opplysningene er riktige, og bekrefter at eventuelle 
endringer i inntekt eller husstand vil bli meddelt omgående til NAV Kongsvinger. 
 
Dersom andre enn du selv skriver under søknaden må det foreligge fullmakt. Om nødvendig må det 
foreligge erklæring fra lege om manglende samtykkekompetanse.  
 
   Kongsvinger, ____________________ 
 
 
__________________________  __________________________  
Underskrift av søker    Underskrift av medsøker 
 
 
 

7. Vedlegg – dokumentasjon 
Må vedlegges søknaden                                 Vedlegges når det er aktuelt 

 Siste års selvangivelse           

 Lønn-/trygd-/ sosialutbetaling for siste 3 måneder 

 Dokumentasjon på annen inntekt  

 Dokumentasjon på nåværende bolig 
 
For riktig og rask behandling av søknaden er det 
viktig at mest mulig dokumentasjon følger med. 
 
 

 Ved samlivsbrudd: skifte/fordelingsavtale 

 Dokumentasjon på barnebidrag 

 Samværsavtale  

 Inkasso gjeld 

 Gjeldsordning (namsmannen) 

 Legeerklæring 

 Saldo og terminutgifter på gjeld 

 Fullmakt / er 
 

Søknad sendes:  
Kongsvinger kommune v/Service- og forvaltningsteamet, Postmottak, 2226 
Kongsvinger 

 
Notater for saksbehandler:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


