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Reglement for tildeling av kommunal bolig 
 

 
Nore og Uvdal kommune kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte 
grupper.  
 
Retningslinjene her gjelder ikke kommunens alders- og omsorgsboliger, kun 
kommunens ordinære utleieboliger. 
 
 
1. Vilkår for å kunne få tildelt kommunal bolig 

 
Kommunale boliger i Nore og Uvdal kommune kan tildeles søker som oppfyller følgende vilkår: 

a) Søker som på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold har vanskeligheter 
med sjøl å skaffe seg egnet bolig. 

b) Søker må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Det kan gjøres unntak for 
kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn. 

 
Kommunalt ansatte kan unntaksvis og for en tidsbegrenset periode tilbys kommunal bolig dersom 
dette anses nødvendig for å rekruttere og/eller beholde viktig kompetanse eller kapasitet i 
kommunen. Det skal i vurderingen særlig legges vekt på behovet for å opprettholde et forsvarlig 
tjenestetilbud overfor innbyggerne. 
 
Dersom en søker har misligholdt husleiebetaling i tidligere leieforhold av kommunal bolig, 
forutsettes  
oppgjør av restanse /inngåelse av nedbetalingsavtale før vedkommendes søknad behandles på nytt. 
 
Dersom søker ikke har tilstrekkelig boevne, herunder evne til å håndtere sin egen økonomi, eller 
dersom det er tvil om søkers boevne, kan det stilles krav om at det inngås avtale om en nærmere 
spesifisert hjelpetiltaksplan før vedtak om tildeling av bolig fattes. Hjelpetiltak kan bestå i avtale med 
NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning i boligen, etc. 
 
2. Prioriteringer 

 
Dersom kommunen ikke har bolig tilgjengelig for alle som fyller vilkårene i punkt 1 for tildeling, 
gjelder følgende prioriteringer: 

a) Bostedsløse 
- Barnefamilier 
- Flyktninger 
- Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon 

b) Barnefamilier 
c) Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon 
d) Kommunalt ansatte jf. punkt 1. 



 
Søkere som har fått tildelt bolig, men takket nei til tilbudet eller søkere som har fått avslag på 
søknad og ikke har benyttet seg av sin rett til å klage på avgjørelsen, har ikke rett til å få behandlet 
ny søknad før tidligst etter 6 måneder med mindre det foreligger nye, avgjørende opplysninger. 
Søkere som er prioritert gis som hovedregel kun ett tilbud. 

 
3. Svar på søknad 
 
Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig i punkt 1 og det er bolig tilgjengelig 
for tildeling, skal det fattes vedtak om tildeling. Eventuell avtale om hjelpetiltaksplan skal inngås før 
vedtaket fattes. 
 
Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig i punkt 1, men uten at kommunen 
har bolig tilgjengelig for tildeling, skal det gis foreløpig svar på søknaden. Svaret skal opplyse om at 
søker oppfyller vilkårene, og vil bli oppført på venteliste for tildeling av kommunal bolig. Når det blir 
bolig tilgjengelig for søkeren, skal det, etter at avtale om hjelpetiltak eventuelt er inngått, fattes 
vedtak om tildeling, dersom vilkårene fortsatt er oppfylt. 
 
Dersom søker ikke oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, skal det fattes vedtak om at 
søknaden er avslått. Vedtaket skal opplyse om begrunnelsen for avslaget og om adgangen til å klage. 

 
4. Tildelingsperiode 

 
Kommunal bolig tildeles for en periode på 3 år. Kommunal bolig kan tildeles for en kortere periode 
enn 3 år etter reglene i husleieloven § 11-1. 
 
Dersom det er åpenbart at søker vil ha et langvarig behov for kommunal bolig, kan kommunal bolig 
tildeles for en lengre periode enn 3 år. 
 
5. Leiekontrakt 

 
Det skal inngås leiekontrakt mellom utleier og leietager for leieperioden. Leiekontrakten skal være 
tidsbegrenset for en periode på 3 år og leieperioden skal ikke være lengre enn tildelingsperioden, jf. 
punkt 4. 
 
Iht. husleielovens § 11-1 kan det, dersom det foreligger særlige grunner, inngås tidsbestemt 
leieavtale for kortere tid enn tre år. Det er ikke adgang til å inngå mer enn én tidsbestemt avtale for 
samme bolig mellom de samme partene av kortere varighet enn det som følger av husleielovens § 9-
3. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, kan det likevel inngås flere tidsbestemte leieavtaler 
av kortere varighet. 
 
Det skal i leiekontrakten henvises til tildelingsvedtaket, herunder eventuell hjelpetiltaksplan. 
Tildelingsvedtaket og eventuell hjelpetiltaksplan skal følge som vedlegg til leiekontrakten. Det skal i 
leiekontrakten presiseres at leieforholdet opphører dersom vilkårene for tildeling av kommunal bolig 
ikke lenger er oppfylt, eller dersom forutsetningene for tildelingen vesentlig endres, eller inngått 
avtale om hjelpetiltak vesentlig misligholdes av leietager. 
 
Det skal i leiekontrakten stilles krav om at leietaker stiller med depositum tilsvarende 3 måneder 
husleie. Likestilt med depositum er garanti fra bank, selvskyldnergaranti fra NAV eller garanti fra 
annen offentlig myndighet. 
 
Leietaker kan søke om fornyelse av husleiekontrakten. Slik søknad skal være kommunen i hende 
senest 6 måneder før kontraktens utløp, og skal behandles etter gjeldende tildelingskriterier. Når 
kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt 
søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon. Søknaden kan 
avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt. 



 
6. Vedtak 

 
Vedtak om tildeling av kommunal bolig skal opplyse om: 

a) grunnlaget for tildelingen, jf. punkt 1 
b) om det er inngått avtale om hjelpetiltaksplan etter punkt 1 
c) tildelingsperiode 
d) søkerens plikt til å opplyse kommunen straks forutsetningene for tildelingen endrer seg 
e) at retten til leie av bolig i henhold til vedtaket faller bort, dersom forholdene endrer seg 
på 
en måte som gjør at søker ikke lenger oppfyller vilkårene for tildeling 
f) at det skal inngås husleiekontrakt for 3 år, og at denne kan søkes fornyet ved søknad som 
må være kommunen i hende senest 6 måneder før kontraktens utløp  
g) klageadgang og klagefrist 
 

7. Klage 
 

Vedtak vedrørende tildeling av kommunal bolig kan påklages til formannskapet i Nore og Uvdal. 
For øvrig henvises til husleielovens bestemmelser. 


