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SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG  
(ikke omsorgsbolig/bolig til pleie- og omsorgsformål)  

 
Lillehammer kommune leier ut boliger midlertidig til personer som selv ikke greier å 
skaffe seg egnet bolig. Utleie av kommunale boliger er sterkt behovsprøvd. Kommunal 
bolig tildeles etter Lov om helse- og omsorgstjenester §3.7 
 
Hvem kan få tildelt kommunal bolig? 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer/familier med helsemessige og/eller sosiale problemer 

 Ny-bosatte flyktninger 
 
Krav til søker:  

 Søker må være bosatt og folke registrert i Lillehammer kommune. Unntak for 
flyktninger som mottas av Lillehammer kommune etter bosettingsvedtak eller 
familiegjenforening. 

 Søker må være fylt 18 år 

 Søker må være uten egnet bolig 

 Søker må være uten inntekt og formue som kan gjøre søker i stand til å skaffe egnet 
bolig på det ordinære boligmarkedet 

 Det kan stilles krav om at søker inngår avtale med Lillehammer kommune om bo-
oppfølging.  

 
Husleie og leieavtale:  

 Husleiene i de kommunale boliger oppgis i det enkelte vedtak om tildeling.  

 Det kan søkes statlig bostøtte 

 Det inngås leiekontrakt med Lillehammer kommune; leieavtalen er tidsbestemt, og 
inngås vanligvis for tre år av gangen. I spesielle tilfeller, kan det ved kontrakttidens 
utløp, søkes om forlengelse av leieforholdet.  

 
Søknad og saksbehandling:  

 Nøyaktig utfylt søknadsskjema sendes Lillehammer kommune, Tildelingsenheten 
for helse- og sosialtjenester, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller leveres på 
servicetorget sammen med kopi av siste lønnslipp/utbetalingsslipp fra NAV, 
nåværende leiekontrakt/bekreftelse på oppsigelse og eventuell samværsavtale. 
Ufullstendig utfylte søknader returneres.  

 Søknaden behandles av en tverrfaglig sammensatt boligtildelingsgruppe, som ved 
tildeling av bolig gjør en prioritering av søknadene. Det vil foreligge et skriftlig vedtak 
ved tildeling av bolig eller avslag på søknaden, og det er adgang til å klage på 
vedtaket om avslag på kommunal bolig.   

Søknad om:  

                                              
        Bolig                       Fornyelse av leiekontrakt                   Bytte av bolig      
                                                          

 
Personopplysninger: 

 
Navn: (etternavn, fornavn)……………………………………………………………………………… 
 
Fødselsdato og personnummer (11 siffer):                                                            

 
Adresse:                                                                                                      Telefon: 

   

Reg. dato: ……….. 

 

ID-nummer: …….. 



 

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester           Telefon: 61 05 05 48 

Postboks 986, 2626 Lillehammer                    Faks: 61 05 06 51    

Sivilstand: 
 

      enslig    samboer     gift/reg.samboerskap   enke/enkemann Skilt/separert  
          

 
Ektefelle/samboers navn:                                                          
 
Fødselsdato og personnummer (11 siffer): 

 

Barn og/eller andre som bor i boligen 

 
Barn i husstanden :                   

 
antall:           

 
oppgi fødselsår for alle barn:         

 
Barn søker har 
samvær med:    

 
antall:           

 
oppgi fødselsår for alle barn: 

Økonomi 

Hovedinntekt:   Arbeidsinntekt 
(brutto)                                      

Varige 
trygdeytelser 

Tidsbegrensa 
trygdeytelser 

Sosialhjelp Introduksjons 
stønad 

 
Søker: 

     

Ektefelle/ 
Samboer: 

     

 
Ved arbeidsinntekt, oppgi arbeidsgiver: 

Nåværende boligforhold: 

    leier privat bolig                   eier bolig                         fengsel                                           annet         
                                                                         
    leier kommunal bolig           bor midl. hos                   døgnovernattingssted (pensjonat/camping)                                                                  
                                                   familie/venner 
    leier studentbolig                 institusjon                        flyktning-/asylmottak                         

 

Har søker eller ektefelle/samboer tidligere bodd i kommunal bolig?     JA     NEI 
 

Søknadsgrunnlag 

Hvorfor søker du om kommunal bolig? (bruk evt. eget ark) 

 

 
 
 
Jeg gir Lillehammer kommune fullmakt til å innhente og utveksle informasjon som er nødvendig for å 
behandle søknaden og å kontrollere de gitte opplysninger. Dette gjelder opplysninger fra folkeregister, 
NAV, boligforvaltere og utlendingsdirektoratet. Jeg gir Lillehammer kommune fullmakt til å underrette 
NAV eller andre forvaltningsorganer som avgjørelse i saken når det er avgjørende for dennes virke.  
 
Sted:……………………………………………………………………….Dato:………………….. 
 
 
Søkers underskrift: 

 

  
   

 

   

 

  

UNDERSKRIFT:  


