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1. Virkeområde 

Boligkomiteen har ansvar for utleie av kommunale boliger.       

Boligkomiteen består av følgende medlemmer: 

 Sekretær for boligutvalget  

 Representant fra NAV / sosial  

 Representant fra Byggforvaltning 

 Representant fra Helse/Psykiatri 

 Representant fra Flyktningtjenesten 

 

Husbankfinansierte ordninger; (startlån, etableringstilskudd, utbedringstilskudd, bostøtte) 

videreformidles av kommunens Boligsekretær. 

Tildelingskriteriene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunale 

utleieboliger og boliger utleid av Målselv kommune. 

2. Lovgrunnlag 
 

Lov om sosiale tjenester i NAV § 15 – Boliger til vanskeligstilte: 

”Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet” 

 

Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 – Midlertidig botilbud: 

”kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv” 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-7: 

”Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 

årsaker” 

 

Viser videre til forvaltningsloven og husleieloven. 

 

3. Formål med kommunale utleieboliger og målgrupper 
 

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er 

som hovedregel å betrakte som en midlertidig hjelp. Omsorgsboliger kan gis på en varig 

basis. 

 

4. Kommunale boliger  

4. 1 Omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for funksjonshemmede 
Dette er boliger som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og som er fysisk 

tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tildeling 

av disse boliger skal være et ledd i å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå.  
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Det er ikke omsorgstjenester tilknyttet boligen, men beboerne skal få tildelt pleie- og 

omsorgstjenester på linje med andre hjemmeboende. Søkere til omsorgsbolig må være i 

samarbeid med den tjenesten søkeren tilhører (psykiatri / Tjenesten for funksjonshemmede / 

NAV etc) 

 Tilrettelagt omsorgsboliger 

 Boliger knyttet til heldøgnstjenester 

 Omsorgsboliger i bofelleskap 

 Boliger tilrettelagt for funksjonshemmede – heldøgnstjeneste 

 

Graden av funksjonstap (fysisk – psykisk - sosialt) er avgjørende ved tildeling av bolig. 

Det tas også hensyn til hvor omfattende hjelpetiltakene og belastning på de pårørende er. 

 

 4.2 Eldrebolig 
Ledige eldreboliger annonseres i lokalavisa. Det gjøres en helhetsvurdering av søkers 

situasjon ved tildeling av bolig. 

4.3 Boliger til sosialt vanskeligstilte 

4.4 Boliger som disponeres av legetjenesten 
Egne disponerte boliger etter avtale mellom avd. byggforvaltning og avd. helse. 

5. Boligkomiteens mandat 
 

Boligkomiteen jfr pkt 1. er av Rådmann delegert myndighet til å behandle og fatte vedtak i 

saker som gjelder leie av kommunal bolig og boliger utleid av kommunen.  

Boligkomiteen har som hovedregel møte en gang i måneden. 

5.1 Tildelingsutvalg 
Ved boliger som eldreboliger knyttet til PRO, BOA, bofellesskapene og Fagerlia terrasse 

borettslag, vil det være andre tildelingsutvalg som gjør innstilling for tildeling til 

boligkomiteen. Bakgrunn for dette er at en ønsker en sterkere faglig vurdering av den enkelte 

søker. Søkerne vil ofte være allerede tjenestemottakere innenfor områdene. Boligkomiteen har 

likevel mulighet til å overprøve innstillingen fra tildelingsutvalgene. 

5.1.1 Tildelingsutvalg for Eldre: 
Tildelingsutvalget for eldre består av medlemmene til inntakskomiteen for PRO. Gjelder for 

Ekornlund, Thomas Bells vei og andre eldreboliger. 

5.1.2 Tildelingsutvalget for BOA: 
BOA består av 5 leiligheter med døgnoppfølging. Tildelingsutvalget for BOA består av leder 

psykisk helsetjenester, representant fra NAV med sosialfaglig ansvar og representant fra 

BOA.  

5.1.3 Tildelingsutvalg for Andslimoen- og Moen Bofellesskap: 
Tildelingsutvalget for Andslimoen – og Moen Bofellesskap består av konsulent for 

funksjonshemmede, leder Andslimoen bofellesskap og Moen bofellesskap. 
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5.1.4  Fagerlidal Borettslag 
Boligkomiteens tildeling skjer etter gjeldene kriterier, men må vektlegge at leilighetene skal 

tilgodeses funksjonshemmede eller eldre. Ellers følges gjeldende: 

 Boligsekretær administrerer og holder oversikt over ledige leiligheter i Fagerlidal 

borettslag.  

 Fagerlidal borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 

bruksrett til egen bolig i lagets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i 

samsvar med denne. Boligene i Fagerlidal borettslag bør primært tilgodeses 

funksjonshemmede og eldres boligbehov i Målselv kommune. 

 Målselv kommune kan eie inntil 5 av 18 andeler, ikke knyttet til bestemte andeler. 

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hvis en eier flere andeler kan 

det bare avgis en stemme. Fagerlidal borettslag må ikke endre sine vedtekter uten 

samtykke fra kommunen eller Husbanken, uavhengig om kommunen eier andel eller 

ikke. 

 Hvis Målselv kommune kjøper leiligheter i Fagerlidal borettslag i henhold til 

forkjøpsretten, kan leilighetene leies videre til personer som søker om kommunal 

bolig. Fagerlidal borettslag skal godkjenne leietakerne før det endelige vedtaket kan 

fattes fra Boligkomiteen. Boligkomiteens tildeling skjer etter gjeldene kriterier, men 

må vektlegge at leilighetene skal tilgodeses funksjonshemmede eller eldre. Ellers 

følges gjeldende saksbehandling. 

Se vedlegg: Vedtekter for Fagerlidal borettslag org.nr. 961733339 vedtatt på stiftelsesmøte 

den 05.09.91 endret den 10.04.2005 og sist endret 30.09.2010. 

5.2 Retningslinjer for de ulike tildelingsutvalgene: 
1. Boligsøker søker på den aktuelle boligen ved å bruke ordinært boligsøknadsskjema 

som sendes til Boligkomiteen. 

2. Boligkomiteen varsler aktuelt tildelingsutvalg om innkommende søknader og om 

ledige boliger 

3. Tildelingsutvalget gjør innstilling til ledige boliger på bakgrunn av faglig og 

skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier. 

4. Innstillingen oversendes skriftlig til Boligkomiteen. 

5. Boligkomiteen vurderer innstillingen og fatter det endelige vedtaket og varsler 

tildelingsutvalget skriftlig om endelig tildeling. 

6. Saksbehandlingen videre følger gjeldende rutiner. 

 

6. Krav til søker på kommunale boliger  
 

Ved søknad om leie av bolig skal kommunens søknadsskjema benyttes. Dokumentasjon som 

etterspørres, vedlegges skjema. Andre særskilte forhold av betydning for behandling av 

søknaden må dokumenteres. Søkere som har egen bolig eller har overdratt bolig eller annen 

formue som gave/ gavesalg/ forskudd på arv de to siste år, får som hovedregel avslag på 

søknaden om kommunal utleiebolig. 

Mangelfulle søknader returneres. Søker må være over 18 år. 
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7. Prioritering for tildeling: 
 

1. Bostedsløse 

2. Akutt bolig (vold i familier, samlivsbrudd, brann/skade bolig) 

3. Enslig forsørger med barn 

Flyktninger som skal førstegangsbosettes 

Søkere som ikke har egnet bolig fra utskrivelse fra institusjon/fengsel, og 

boligtildelingen ansees som et viktig ledd i rehabiliteringen. 

4. Barnefamilier 

5. Eldre 

6. Ansatte i Målselv kommune 

7. Tilflyttere 

Faglig og skjønnsmessig vurdering vil komme i tillegg til gjeldene kriterier. 

Det er viktig at søker opplyser om sitt nåværende boforhold, og hvorfor det søkes om 

kommunal bolig. Tildelinga blir foretatt etter en behovsvurdering hvor disse forhold blir 

vektlagt. Søkere blir ikke satt på venteliste. Det er videre viktig at boligkomiteen blir 

underrettet om endringer i forhold til opplysninger i søknaden slik at man hele tiden vurderer 

søkerne etter dagens boligbehov. 

 

8. Vedtak på søknader om kommunal bolig 
 

Tildeling skjer på grunnlag av søkers behov. Det gis normalt kun ett tilbud om kommunal 

bolig. Dersom søker takker nei til tildelt bolig, anses søkers behov for bolig som opphørt. 

En ny søknad om kommunal bolig vil da som hovedregel ikke bli realitetsbehandlet før det er 

gått minimum 3 måneder.  

 

9. Fornyelse av leiekontrakt 
 
Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes 

overfor boligkomiteen innen 3 måneder før kontraktens utløp. 

 

10. Råd og veiledning 
 

Søkere til kommunale boliger kan få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for 

sitt boligbehov. Kommunens boligsekretær gir informasjon og veiledning i forhold til 

Husbankens og kommunens støtteordninger. 

 

11.  Økonomiske forhold knyttet til utleie av kommunale boliger 
 

 11.1 Mislighold og tidligere mislighold  
Dersom husleie blir misligholdt kan eventuell bostøtte utbetales til Målselv kommune jfr Lov 

om bostøtte § 9.  Beløpet skal gå til dekning av forfalt husleie og eventuelle gebyrer. 

Dersom søker overfor kommunen har misligholdt boliglånsforpliktelse eller husleie i 

nåværende eller tidligere leieforhold, forutsettes som hovedregel inngåelse av 

nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende tildeles kommunal bolig. 
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11.2 Forskudd på husleie  
Ved inngåelse av leiekontrakt kreves det en måneds forskudd på husleie som skal være 

innbetalt før leietaker kan flytte inn i boligen.    

Garanti for 1 måneds husleie fra NAV kan også godtas i særlige tilfeller. Garantien kan 

kreves innfridd eller forskuddsleie kan gå til dekning av:  

- manglende husleiebetaling 

- påført skade på leieobjektet 

- mangelfull vask ved utflytting 

11.3 Betalingsordning 
Husleie betales etterskuddsvis etter regning fra Målselv kommune. 

 

12. Avgjørelsesmyndighet 
  

Rådmannen eller den han bemyndiger jf pkt 5 har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse 

tildelingskriteriene.  

    

13. Avslag og klageadgang  
 

Avslag på søknader om kommunal bolig, avslag på fornyelse av leiekontrakt av kommunal 

bolig og avslag om å bytte bolig skal være skriftlig. Avslaget skal være begrunnet og med 

opplysning om klageadgang, klagefrist samt adressat på klage.  

 

14.  Rutine før leieobjektet tas i bruk 
 

  Leieobjektet befares med leietaker, før husleiekontrakt og innflyttemelding skrives 

 Det fylles ut en befaringsrapport før innflytting, som utleier og leietaker underskrives. 

 Innflytterskjema med strømavlesning fylles ut sammen med leietaker. Det tas kopi av 

skjemaet som utleier sender til Troms kraft (og eventuelt andre som Skatt nord, 

Økonomi/lønningskontor, NAV). 

 Før husleiekontrakt skrives skal det betales 1 mnd. forskuddsleie, eventuelt en skriftlig 

garanti fra bank/NAV. 

 Husleiekontrakt underskrives av utleier og leietaker. Hver part beholder sitt eksemplar  

 Nøkkelskjema fylles ut med nøkkelnummer og antall nøkler. 

 Når leietiden er ute, avtales dato før overtakelse / besiktelse av leiligheten. 

  Leiligheten skal overleveres jfr. punkt 12 i husleiekontrakten. 

 Ved utflytting fylles det ut utflytteskjema der strømavlesning påføres. 

 Skjemaet som dokumenterte leilighetens tilstand ved innflytting gjennomgås med 

leietaker. 

 Nøkkelskjema underskrives ved tilbakelevering. 

 Kopi av utflytting sendes Troms kraft (Skatt Nord/NAV – Økonomi/Lønningskontor). 

 Mangler som leietaker ikke har utbedret som f eks dårlig renhold/vedlikehold, vil bli 

utført på leietakers bekostning – eventuelt belastes innbetalt forskuddsleie. Alternativt 

kan leietaker få kort frist til å eventuelt vaske og utbedre skader som er påført av 

leietaker. 
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  Manglende husleie vil bli krevd inn av økonomiavdelingen uavhengig om leietaker er 

utflyttet 

 

15.  Vedlegg:  
1. Søknad om bolig i Målselv kommune   

2. Veiledning til boligsøknaden     

3. Forvaltningsmelding – melding mottatt søknad 

4. Avslag på søknad om kommunal bolig 

5. Avslag på søknad om fornyelse av leiekontrakt  

6. Vedtak på tildeling av kommunal bolig 

7. Melding om at botid nærmer seg slutten 

8. Befaringsrapport for inn- og utflytting 

9. Mal på husleiekontrakt 

10. Melding om innflytting  

11. Melding om utflytting 

12. Utlevering/innlevering av nøkler  
 

 

 

 

 


