
Sauda kommune 

KOMMUNAL UTLEIEBOLIG 

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV BOLIG 

 

Vedtatt i Sauda kommunestyre den 20.09.17 

Godkjent i prosjektgruppen 16.12.16 og i styringsgruppen 03.01.17. 

 

1 INNLEDENDE FORSKRIFTER 

 

1.1 Formål 

Formålet med disse retningslinjene er å styrke rettssikkerheten til innbyggere som søker 

kommunal bolig, samt å gi hjelp til effektiv og målrettet utnytting av Sauda kommune sine 

utleieboliger. 

 

1.2 Virkeområde 

Retningslinjene omfatter de boligene som Sauda kommune disponerer og tildeler. 

 

Retningslinjene gjelder: 

 Behandling av søknad om kommunal utleiebolig 

 Prioritering ved tildeling av bolig 

 Fastsettelse av særlige vilkår for leieforholdet. 

 

Med tilsagn om bolig, mener en at søker får vedtak om at han eller hun fyller vilkårene for 

kommunal utleiebolig. 

 

Med tildeling av bolig, mener en at en søker som har fått tilsagn om kommunal bolig, blir 

tildelt en konkret bolig. 

 

1.3 Målgrupper 

Vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 

Personer som trenger tilpasset bolig grunnet helse og omsorgsbehov. 

 

Tilsatte i Sauda kommune som har bruk for bolig i en kort periode. 

 

1.4 Avgrensing 

Retningslinjene er gjeldene for omsorgsboliger, rekrutteringsboliger og boliger for 

vanskeligstilte. 

 

Retningslinjene gjelder ikke midlertidig bolig (akuttbolig). 

 

Retningslinjene er ikke gjeldene for flyktninger som skal bosette seg i kommunen for første 

gang etter avtale med IMDI. Flyktninger som på et senere tidspunkt søker om kommunal 

utleiebolig for vanskeligstilte, eller fornyelse av leieperioden i en slik bolig, vil bli behandlet 

på lik linke med andre søkere. 

 

 

 

 

 



2 SPESIELT OM BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 

 

2.1 GENERELLE VILKÅR FOR BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 

 

2.1.1 Alder 

Søker må være over 18 år på tidspunktet for tildeling av bolig. Dersom den som skal leie 

boligen er under 18 år, skal søknaden fremmes av verge eller ansvarlig faginstans.  

Leietakerrollen og leietakeransvaret skal bli iverksatt av verge eller ansvarlig faginstans frem 

til leietaker fyller 18 år. 

 

2.1.2 Krav til botid 

Søker skal som hovedregel være folkeregistrert i Sauda kommune og ha bodd 

sammenhengende i kommunen de siste 2 år. 

 

Krav til botid gjelder ikke flyktninger som er bosatt i kommune etter avtale med IMDI. 

 

2.1.3 Boligsituasjonen på søkertidspunktet 

Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller stå i fare for å miste bolig innen kort tid. 

 

2.1.4 Behovet for kommunen sin hjelp til å skaffe bolig 

Søker må være i en situasjon der det ikke er rimelig å forvente at han elle hun selv er i stand 

til å skaffe seg en egnet bolig på det ordinære boligmarkedet. 

 

Det kan bli satt vilkår om at boligsøker skal ta imot veiledning og praktisk hjelp til å søke 

bolig i det ordinære boligmarkedet. 

 

Boligsøker har på samme måte rett på slik hjelp, om han eller hun ønsker dette. 

 

2.1.5 Inntektsforhold 

Vurdering av rett til kommunal utleiebolig blir gjort på grunnlag av opplysninger om 

inntektsforhold til søker og eventuelle andre som skal bo i utleieboligen. Søker som har 

tilstrekkelig inntekt til å selv kunne finansiere egen bolig vil ikke få tilsagn om bolig. 

 

2.1.6 Formuesforhold 

Søkere som har stor nok formue til selv å kunne finansiere egen bolig, vil ikke få tilsagn om 

kommunal utleiebolig. Som formue regnes både bankinnskudd, verdipapir, egenkapital i 

nåværende bolig eller formuegjenstander av vesentlig verdi. 

 

Søker som frivillig har redusert sin formue gjennom å overdra bolig eller annen formue som 

gave/gavesalg/forskudd på arv de siste tre ligningsår før søknadsdato, får som hovedregel 

avslag på søknad om kommunal utleiebolig. 

 

2.1.7 Unntak fra de generelle vilkårene 

Ved spesielle forhold, kan det gjøres unntak fra alle de generelle vilkårene. Opplysninger som 

søker gir, kan kreves dokumentert av relevant mynde eller fagperson. 

 

 

 

 



2.2 VILKÅR FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR KOMMUNALE 

UTLEIEBOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE 

 

2.2.1 Tidligere mislighold 

Dersom søker overfor kommunen har misligholdt husleien eller lignende plikter, er det som 

hovedregel en forutsetning at restansen blir nedbetalt, eller at det inngås en realistisks 

nedbetalingsavtale før det kan bli gitt tilsagn om kommunal utleiebolig. 

 

Ved tidligere mislighold av kommunal bolig kan kommunen sette krav om at husleien øker 

med kr 500,- pr. måned for å dekke inn reelle utgifter til årlig nedvask av boligen av et 

rengjøringsfirma. Kommunen varsler minimum to uker før og utleier må stille boligen til 

disposisjon det antall timer som er nødvendig for utvask. 

 

2.2.2 Depositum – garanti 

Ved tildeling av kommunal utleiebolig er det krav om at leietaker stiller med depositum 

tilsvarende 3 måneders husleie. Likestilt med depositum er garanti fra bank, NAV eller annen 

offentlig myndighet. 

 

2.2.3 Innboforsikring 

Før inngåelse av leiekontrakt må boligsøker legge fram dokumentasjon på at det er tegnet 

innboforsikring for den aktuelle boligen. Leietaker plikter å ha gyldig innboforsikring i hele 

leieperioden. 

 

2.3 LEIEFORHOLDET 
 

2.3.1 Lovverk 

Leieforholdet blir regulert av Husleieloven. 

 

2.3.2 Leieforholdet sin varighet 

Som hovedregel blir det inngått leiekontrakter på 3 år. Om det blir vurdert som nødvendig og 

tjenlig, kan kortere leiekontrakter bli inngått. 

 

Dersom det skjer en vesentlig endring i de forhold som lå til grunn for tildeling av bolig, skal 

grunnlaget for leieforholdet blir vurdert på nytt. Leietaker er forpliktet til å opplyse om slike 

endringer. 

 

Leietaker skal få en skriftlig påminnelse senest 6 måneder før leiekontrakten går ut. 

 

I leieperioden kan hver av partene si opp leieforholdet med 1 måneds varsel regnet fra utløpet 

av den kalendermåneden oppsigelsen ble mottatt. Det vil si en hel kalendermåned etter 

oppsigelsesdato. 

 

Leieforholdet blir avsluttet uten oppsigelse fra noen av partene når kontrakten går ut. 

 

2.3.3 Behandling av søknad om ny leieperiode 

Søknad om ny leieperiode må fremsettes innen 1 måned før leiekontrakten går ut. 

Søknad om ny leieperiode skal bli behandlet etter samme regelverk og prosedyre som første 

gangs søknad om bolig. 

 

 



2.3.4 Husleien 

Husleien blir årlig justert etter konsumprisindeksen i tråd med Lov om husleieavtaler § 4-2. 

Husleien blir tilpasset markedsleien i kommunen og justeres til «gjengs leie» i tråd med Lov 

om husleieavtaler § 4-3. Husleien skal være kostnadsdekkende. 

 

2.3.5 Husleiekontrakt 

Andre vilkår som omhandler leieforholdet vil gå frem av en skriftlig husleiekontrakt. 

 

2.4 TILDELING AV BOLIG TIL VANSKELIGSTILTE 
 

2.4.1 Ventetid 

Søkere som har fått tilsagn om kommunal bolig, bør bli tildelt en konkret bolig innen 6 

måneder etter vedtaksdato. 

 

2.4.2 Kriterier for tildeling av bolig 

Tildeling av bolig skjer ut i fra en samlet vurdering av søkers situasjon på 

tildelingstidspunktet. 

 

Det blir gjort en prioritering ut i fra følgene kriterier: 

1 Vanskeligstilte med omsorg for barn under 18 år (aleneforeldre og barnefamilier) 

2 Vanskeligstilte under 30 år 

3 Vanskeligstilte som ikke har egnet bolig ved løslatelse fra fengsel eller utskrivning 

fra institusjon (rusbehandling, behandling for psykiske lidelser) 

4 Flyktninger som blir bosatt i Sauda etter avtale med IMDI og kommunestyrevedtak 

5 Aktuell boligsituasjon 

6 Helsemessige og sosiale forhold 

7 Ventetid siden vedtak 

 

2.4.3 Bytte av bolig 

Det må bli satt frem søknad om å få bytte bolig. Ved vurdering av søknad om å bytte bolig, vil 

det blir lagt avgjørende vekt på om leietaker sin situasjon og boligbehov har endret seg i så 

stor grad at boligen ikke lenger er egnet. 

 

På samme måte kan kommunen tildele leietaker en annen bolig, dersom behovet for bolig blir 

vurdert som endret i så stor grad, at en annen bolig vil være mer egnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 SPESIELT OM OMSORGSBOLIGER 

 

3.1 GENERELLE VILKÅR FOR OMSORGSBOLIGER 

 

3.1.1 Alder 

Søker må være over 18 år på tidspunktet for tildeling av bolig. Dersom den som skal leie 

boligen er under 18 år, skal søknaden fremmes av verge eller ansvarlig faginstans. 

Leietakerrollen og leietakeransvaret skal bli ivaretatt av verge eller ansvarlig faginstans frem 

til leietaker fyller 18 år. 

 

3.1.2 Boligbehov 

Søker må ha et pleie- og omsorgsbehov som gjør at søker har behov for en tilpasset bolig i 

nærheten til helse og omsorgstjenestene. 

 

Det skal vurderes om helse og omsorgstjenestene kan gi tilfredsstillende hjelp i eget hjem før 

det blir fattet vedtak om omsorgsbolig. 

 

3.1.3 Unntak fra de generelle vilkårene 

Ved spesielle forhold, kan det gjøres unntak fra alle de generelle vilkårene. Opplysninger som 

søker gir, kan kreves dokumentert av relevant myndighet eller fagperson. 

 

3.2  VILKÅR FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR OMSORSBOLIGER 
 

3.2.1 Tidligere mislighold 

Dersom søker overfor kommunen har misligholdt husleien eller lignende plikter, er det som 

hovedregel en forutsetning at restansen blir nedbetalt, eller at det inngås en realistisk 

nedbetalingsavtale før det kan bli gitt tilsagn om kommunal utleiebolig. 

 

3.3 LEIEFORHOLDET 

 

3.3.1 Lovverk 

Leieforholdet blir regulert etter Husleieloven. 

 

3.3.2 Leieforholdets varighet 
Leieforholdet vil vare så lenge behovet for omsorgsbolig er til stede. 

 

Det blir i all hovedsak inngått tidsuavgrensede leiekontrakter. Om det blir vurdert som 

nødvendig og tjenlig, kan tidsavgrensede leiekontrakter inngås. 

 

Dersom det skjer en vesentlig endring i de forhold som lå til grunn for tildeling av bolig, skal 

grunnlaget for leieforholdet bli vurdert på nytt. Leietaker plikter å opplyse om slike endringer. 

 

I leieperioden kan hver av partene si opp leieforholdet med 1 måneds varsel regnet fra 

oppsigelsesdagen. 

 

3.3.3 Behandling av søknad om ny leieperiode 

Søknad om ny leieperiode må bli framsatt innen 3 måneder før leiekontrakten går ut. 

 

Søknad om ny leieperiode skal bli behandlet etter samme regelverk og prosedyre som 

førstegangs søknad om bolig. 



 

 

3.3.4 Husleien 

Husleien blir årlig justert etter konsumprisindeksen i tråd med Lov om husleieavtaler § 4.2. 

Husleien blir tilpasset markedsleien i kommunen og justert til «gjengs leie» i tråd med Lov 

om husleieavtaler § 4-3. Husleien skal være kostnadsdekkende. 

 

3.3.5 Husleiekontrakt 

Andre vilkår som omhandler leieforholdet vil gå fram av en skriftlig husleiekontrakt. 

 

3.4 TILDELING AV OMSORGSBOLIG 

 

3.4.1 Ventetid 

Søker som har fått tilsagn om kommunal bolig, bør bli tildelt en konkret bolig innen 6 

måneder etter vedtaksdato. 

 

3.4.2 Prioritering ved tildeling av omsorgsbolig 

Tildeling av bolig skjer ut i fra en samlet vurdering av søkers situasjon på 

tildelingstidspunktet. 

 

Det blir gjort en prioritering ut i fra følgende kriterier: 

1 Helse og omsorgsbehov, samt bistandsbehov fra helse- og omsorgstjenesten 

2 Egnet bolig 

3 Ventetid siden vedtak 

 

3.4.3 Bytte av bolig 
Det må bli satt frem søknad om bytte av bolig. Ved vurdering av søknad om bytte av bolig, vil 

det blir lagt avgjørende vekt på om leietakers situasjon og boligbehov har endret seg i så stor 

grad at boligen ikke lenger er egnet. 

 

På samme måte kan kommunen tildele leietaker en annen bolig, dersom behovet for bolig blir 

vurdert som endret i så stor grad, at en annen bolig vil være mer egnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. SPESIELT OM REKRUTTERINGSBOLIGER 

 

4.1 GENERELLE VILKÅR FOR REKRUTTERINGSBOLIGER 

 

4.1.1 Rekruttering til kommunen 

For å få tilsagn om bolig må søker være ny tilflytter til Sauda og tilsatt i en kommunal stilling. 

 

Søker bør ha, eller ha ønske om 100 % stilling. 

 

4.2 VILKÅR FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR 

REKRUTTERINGSBOLIGER 

 

4.2.1 Depositum – garanti 

Ved tildeling av kommunal utleiebolig er det krav om at leietaker stiller med depositum 

tilsvarende 3 måneders husleie. Likestilt med depositum er garanti fra bank, NAV eller annen 

offentlig myndighet. 

 

4.3. LEIEFORHOLDET 

 

4.3.1 Lovverk 

Leieforholdet blir regulert i Husleieloven. 

 

4.3.2 Leieforholdets varighet 

For rekrutteringsboliger blir det inngått leiekontrakter på 3 år. 

 

I leieperioden kan hver av partene si opp leieforholdet med 3 måneders varsel regnet fra 

utløpet av den kalendermåneden oppsigelsen var mottatt. Det vil si tre hele kalendermåneder 

etter oppsigelsesdato. 

 

Leieforholdet blir avsluttet uten oppsigelse fra noen av partene når kontrakten går ut. 

 

4.3.3 Behandling av søknad om ny leieperiode 

Søknad om ny leieperiode må bli fremsatt innen 3 måneder før leiekontrakten går ut. 

 

Det blir som hovedregel ikke gitt tilsagn om ny leieperiode for leietakere i 

rekrutteringsboliger. Unntak kan gjøres dersom: 

 

a) Flere rekrutteringsboliger er tilgjengelige og det er grunn til å tro at dette vil vedvare. 

b) Yrkesgrupper/tilsatte som i tilsettingsvilkårene har bolig i avtalen. Rådmannen får 

fullmakt til å gjøre slike avtaler. 

 

4.3.4 Husleien 

Husleien blir årlig justert etter konsumprisindeksen i tråd med Lov om husleieavtaler § 4-2. 

Husleien blir tilpasset markedsleien i kommunen og justeres til «gjengs leie» i tråd med Lov 

om husleieavtaler § 4-3. Husleien skal være kostnadsdekkende. 

 

Nye faste tilsatte kan gis 20 % lavere husleie det første året. 

 



Rådmannen kan i særlige tilfeller hvor det er vanskelig med rekruttering, gjøre avtale om 

redusert husleie utover dette. 

 

 

 

4.3.5 Husleiekontrakt 

Andre vilkår som omhandler leieforholdet vil gå frem av en skriftlig husleiekontrakt. 

 

4.4       TILDELING AV REKRUTTERINGSBOLIG 

 

4.4.1 Ventetid 

Søkere som har fått tilsagn om kommunal bolig, bør bli tildelt en konkret bolig innen 6 

måneder etter vedtaksdato. 

 

4.4.2 Prioritering ved tildeling av rekrutteringsbolig 

Tildeling av bolig skjer ut i fra en samlet vurdering av søkers situasjon på 

tildelingstidspunktet. 

 

Det blir gjort en prioritering ut i fra følgende kriterier: 

1. Tilflyttere som er tilsatt i stillinger det er utfordringer med å rekruttere personale til. 

2. Tilflyttere uten nettverk i Sauda. 

 

4.4.3 Bytte av bolig 

Det må bli satt frem søknad om bytte av bolig. Ved vurdering av søknad om bytte av bolig, vil 

det bli lagt avgjørende vekt på om leietakers situasjon og boligbehov har endret seg i så stor 

grad at boligen ikke lenger er egnet. 

 

På samme måte kan kommunen tildele leietaker en annen bolig, dersom behovet for bolig blir 

vurdert som endret i så stor grad, at en annen bolig vil være mer egnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.0 REGLER FOR SAKSBEHANDLING 

 

5.1 Lovverk 

Forvaltningsloven stiller formelle krav til saksbehandling. 

 

5.2 Søknad 

Søknad skal sendes til Sauda kommune. 

 

5.3 Saksbehandlingstid 

Søker av kommunal utleiebolig skal ha svar på søknaden sin senest 1 måned etter at søknaden 

er klar til behandling. Dersom søknaden ikke kan behandles innen denne fristen skal det bli 

gitt et foreløpig svar. 

 

5.4 Opplysningsplikt – samtykke 
Sauda kommune kan kreve at søker gir relevant informasjon og skaffer relevant 

dokumentasjon som har betydning for saksbehandlingen og tildeling av bolig. 

 

Ved å søke kommunal bolig, gir søker Sauda kommune fullmakt til å innhente de 

opplysninger som er relevante for å kunne ta stilling til søknad om bolig. 

 

5.5 Formelle krav til vedtaket 

Vedtak om avslag eller tilsagn om kommunal utleiebolig skal bli gitt skriftlig og skal 

inneholde en kort begrunnelse. 

Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagetilgang, klagefrist, klageorgan, adressat for 

klage, nærmere opplysninger om hvordan en klage skal utformes, retten til å se sakens 

dokumenter, samt opplyse om kommunens veiledning- og bistandsplikt. 

 

 

 


