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Søknad om

Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten
Telefon: 62 56 40 00, E-post:  post@loten.kommune.no
Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no

Søknad - Leie av kommunal bolig
Unntatt offentlighet jfr.offl § 13, jfr fvl § 13

Økonomi

Husstandens samlede årsinntekt Hustandens samlede gjeld

Har søker uoppgjort gjeld til Løten kommune som følge av  
tidligere boforhold stilles det vilkår om at det inngås en  
nedbetalingsavtale som tilpasses søkers betalingsevne.

Har du uoppgjort gjeld til Løten Kommune fra tidligere boforhold?

Ja Nei

Personlige opplysninger

Etternavn Fornavn Personnummer (11 siffer)

Adresse Postnr Poststed

Tlf Mobil E-postadresse

Kommunal bolig med bistand Kommunal bolig Ny kontrakt i eksisterende leieforhold

Nåværende boforhold

Er uten bolig Nåværende leiekontrakt er sagt opp av utleier

Har en bolig som ikke er tilpasset mitt boligbehov

Medsøker

Etternavn Fornavn Personnummer (11 siffer)

Adresse Postnr Poststed

Tlf Mobil E-postadresse
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Alternativ boligløsning

Har du/dere forsøkt å leie bolig på det private markedet?

 Hvorfor søker du/dere om bolig, og beskriv hvordan du/dere har prøvd  å løse boligbehovet.

Ja Nei

Underskrift

Jeg samtykker i at:
• Det kan utveksles opplysninger fra skatteetaten, fastlege, kommune, NAV og annet samarbeidende helsepersonell som er nødvendige for å  

behandle søknaden og å kontrollere de gitte opplysninger. 
• Løten kommune får fullmakt til å underrette NAV eller andre forvaltningsorganer om avgjørelse i saken når det er avgjørende for dennes virke. 
• Løten kommunen får fullmakt til å gi nødvendig informasjon til deltakere i tildelingsmøtet for kommunale boliger, når informasjonen skal legges 

til grunn for vurdering om søknaden kan prioriteres.
• Personopplysninger lagres elektronisk.
• Statistikkopplysninger sendes staten anonymt.

Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig. 
Jeg gir beskjed om behovet for kommunal bolig endres.

Sted og dato Underskrift søker

Sted og dato Underskrift medsøker

Søknad sendes til

TILDELINGSTEAMET  
SYKEHUSVEGEN 10
2340 LØTEN
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Skjemaet skal benyttes til alle søknader om bolig som er til 
leie. Det skal også brukes når leietaker som har kommunal 
bolig skal søke om å få
forlenget leieavtalen for en ny periode.

Det er søkerens ansvar at søknaden er fullstendig og riktig 
utfylt. Er du i tvil om søknaden din er riktig og fullstendig 
utfylt kan du ta kontakt med Tildelingsteamet eller annen 
tjenesteenhet i kommunen som du måtte ha et brukerfor-
hold til (eksempelvis NAV, flyktning tjenesten, Hjemmetje-
nesten eller Helsetunet).

Hvem kan søke om omsorg – og kommunal bolig?
Løten kommune har egen forskrift som bl.a. regulerer hvilke 
vilkår som må være oppfylt for å være aktuell kandidat til å 
leie omsorg – og kommunal bolig.

Det er i den enkeltes ansvar å søke å løse sitt boligbehov 
etter beste evne gjennom kjøp eller leie på det vanlige 
boligmarkedet. Kommunen eier boliger for å kunne bistå 
de som har et særlig boligbehov som ikke kan løses i det 
ordinære boligmarkedet.

Grunnvilkår:
• At det ikke finnes alternative muligheter, f.eks. ved å 

leie privat eller finansiere kjøp eller utbedring, f. eks. 
ved låneopptak i bank, eller ved hjelp av kommunens 
finansieringsordninger: Startlån og boligtilskudd (For-
skr. § 5).

• Søker må være norsk statsborger, eller ha oppholdstil-
latelse i Norge. Du må også ha vært bosatt i Løten de 
siste 2 år. Kravet om botid kan det i særlige tilfeller 
gjøres unntak fra.Krav om unntak må begrunnes (For-
skr. § 6).

• Den som søken må være uten bolig, være i ferd med 
å miste bolig eller ha en bolig som er uegnet p.g.a. 
teknisk standard, husstandsstørrelsen, helse, funk-
sjonshemning e.l. (Forskri. § 7).

Bestemmelser knyttet til enkelte boliger
I tillegg til at forskriftene regulerer prioriteringen for å få 
tildelt omsorgs – og kommunal bolig kan det være bestem-
melser knyttet til den enkelte boligen eller boligprosjektet 
som begrenser hvem som kan prioriteres.

Saksbehandling og avgjørelse av søknad
Ansvaret for saksbehandling og avgjørelse av søknader om 
omsorgs – og kommunal bolig er lagt til Tildelings team og 
bolig sosialt team som består av representanter fra flere 
virksomhetsområder i kommunen. Selv om du oppfyller 
grunnvilkårene for å kunne få tildelt kommunal bolig, vil 
tilgangen på ledige kommunale boliger innebære at det 
likevel kan være vanskelig å bli prioritert og få tildelt bolig.

Tildelings team og Boligsosialt team vil kunne gi veiledning 
angående alternative muligheter, og om muligheter for lån, 
tilskudd og bostøtte.

Taushetsplikt
En riktig behandling av søknad om kommunal bolig må være 
basert på omfattende
personopplysninger om søkeren. Opplysningene vil være 
undergitt lovbestemt taushetsplikt.
Kommunen har plikt til å påse at opplysningene ikke blir 
gjort tilgjengelige for andre enn de som tar del i saksforbe-
redelse og avgjørelse av søknaden, og at de ikke blir brukt i 
noen annen sammenheng.

Kontaktinformasjon
Direkte kontakt med Tildelingsteam på tlf. 41 69 18 89 hvis 
du har spørsmål eller søker veiledning angående søknaden.

Løten kommunes nettside: https://www.loten.kommune.no
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no.

Veiledning til søknad om omsorg – og kommunal bolig
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