
 

PORSGRUNN KOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
Postboks 128                
3901 Porsgrunn 
Tlf. 35 54 70 00 

  
Konfidensielt 
Unntatt fra off.l.§ 5 A 

 
SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN  
ELLER SENDES BYGGE- OG EIENDOMSAVDELINGEN. 

1. Søker: 
Navn:  Personnr.:            
           
Adresse:  Postnr.:   Poststed: 
Telefon: Privat:  Arbeid:   E.mail:  
     
     
2. Nåværende bolig     
 
Sett kryss for det som passer 

 
Ja 

 
Nei 

  

Bor i Porsgrunn kommune     
Uten egen bolig      
Annet, hva;     
     
3. Årsak til boligbehov     
Kom med opplysninger her:     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
4. Underskrift 
• Jeg har etter beste evne gitt korrekte opplysninger. 
• Jeg bekrefter at jeg ikke disponerer egen bolig. 
 
Porsgrunn, den     _______________   
 
__________________________   _______________________________ 
   Søkers underskrift     Underskrift medsøker   
 
5. Vedlegg: (som bør følge søknaden – kryss av det som passer) 
 Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste måneder   
 Utskrift av siste ligning   
 Bostedsbevis fra folkeregistret   
 Kopi av oppsigelse Husleiekontrakt   
 Annet som har betydning for saken   

SØKNAD IMIDLERTID BOTILBUD 



 
 

 
 
Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i ”Lov om sosiale tjenester” 
 
§ 4-5: Midlertidig husvære:” Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som 
ikke klarer det selv.” 
 
Etter denne paragrafen pålegges kommunen en plikt til å finne et midlertidig husvære for dem som 
ikke klarer dette selv.  Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har et akutt behov for 
tak over hodet. 
 
 
 

 
6. Fullmakt og samtykke 

Jeg gir Bygge- og eiendomsavdelingen fullmakt til å innhente og utveksle opplysninger samt 
samarbeide med: 
• andre offentlige organer som, f.eks. Nav arbeid, trygd/kontorene, lege, sykehus, 

institusjoner, tjenestekontor, sosial- og flyktningtjenesten, barnevern mv.  
• andre organer som for eks. banker, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, 

arbeidsgivere, huseiere mv . 
 
Jeg samtykker i at mitt boligbehov registreres i Bokart, som er kommunens 
boligkartleggingsverktøy av vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Porsgrunn, den   ______________   
 
__________________________   ___________________________ 
Søkers underskrift           Underskrift medsøker  
  
 

 
Natthjemmet i Feiselvei er et midlertidig botilbud i Porsgrunn kommune og er hjemlet i lov om sosiale 
tjenester § 4-5.  
 
For å få innvilget midlertidig overnatting i natthjemmet blir følgende vektlagt ved behandling av 
søknaden: 

1. Søker må være uten egen bolig 
2. Det må foreligge dokumentasjon om at søker er uten egen bolig må foreligge. 
3. Søker må være innbygger i Porsgrunn kommune. 
4. Søker må dokumentere at søker ikke selv kan skaffe egen bolig. 
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