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Innledning
Alle skal ha mulighet til bo trygt og godt i Horten 

kommune. Bolig er den fjerde velferdspilaren 

sammen med inntekt, utdanning og helse1.  

Bolig og bosituasjon er viktig for oppvekstsvilkår og 

mestringsevne og gir viktig tilhørighet til 

nærmiljøet og lokalsamfunnet. Kommunens ansvar 

innebærer å bistå de som er vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

Mange vanskeligstilte trenger tilrettelegging eller 

oppfølging for å mestre boforholdet. Kommunen 

har et ansvar for å bistå med slik individuell 

oppfølging. 

Det er hensiktsmessig at kommunen har en 

disponibel differensiert boligmasse, slik at alle 

nødvendige boligbehov kan imøtekommes. 

Retningslinjene og vilkårene viser hvem 

kommunen har et særlig ansvar for og hvordan 

dette ivaretas. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 NOU: 2011:15 «Rom for alle».  
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Saksbehandling  

 

Søknader om kommunal leiebolig 
Horten kommune er organisert med et 

forvaltningskontor som behandler søknader 

om rett til å bli tildelt kommunal leiebolig.  

Vedtak  
Søker mottar et enkeltvedtak som sier om du 

er vurdert som vanskeligstilt på 

boligmarkedet eller ikke. Positivt vedtak 

inneholder opplysninger om eventuelle vilkår 

og hvilken prioritet søker/husstanden har for 

å få tildelt bolig.  

Klage  
Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å 

klage er tre uker fra vedtaket er mottatt, og 

klagen sendes til Helse- og boligservice for ny 

vurdering. Opprettholdes vedtaket sendes 

klagen til kommunal klagenemnd, jfr. 

Forvaltningslovens § 28.  

Det er ikke formell klagerett på tildeling av en 

bestemt bolig. 

Mål «Hva er viktig for deg?»  
Ved å stille dette spørsmålet ønsker vi å høre 

hva som er viktig for søker i den situasjonen 

søker befinner seg i:  

- Hva er viktig for deg?  

- Hvor og hvordan vil du helst bo?  

- Hva er målet på kort og litt lengre sikt? 

- Hva må skje for at dette kan realiseres? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Søknad 
Kartlegge  

behov 
Innvilge 

Tildele  

bolig 

Revurdere  

behov  

Avslutte  

kontrakt 

Fortsette  

kontrakt 
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Vilkår for kommunal leiebolig 

Lovgrunnlag  
Kommunen skal sørge for at alle som 

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige 

tjenester jf. Helse- og omsorgstjenesteloven 

§3.7 og Sosialtjenesteloven §15. Horten 

kommune har utarbeidet en egen forskrift om 

tildeling av boliger med heldøgns omsorg1.  

Egenmestring og det individuelle 

ansvaret  
Søker må vise til at han/hun har forsøkt å 

skaffe bolig på egenhånd, og villig til å 

undersøke muligheter som alle normalt kan 

benytte, som Finn.no osv. Kommunen gir 

informasjon og veiledning i denne prosessen, 

slik at søker får hjelp til å mestre det å skaffe 

seg bolig å være selvhjulpen 

Husbankens virkemidler  
Det skal alltid vurderes om søker er i stand til 

å kjøpe egen bolig, evt. ved hjelp av 

Husbankens virkemidler.   

Spesielle vilkår 
Søker:  

Søker er vanskeligstilt på boligmarkedet som 

følge av redusert helse- og/eller 

funksjonsevne, sosiale forhold og/eller 

økonomiske forhold. Eks: 

 Søker er uten fast eller egnet bolig 

og/eller står i fare for å miste boligen.  

Noen klarer heller ikke å opprettholde 

et boforhold over tid. Nåværende 

bolig er uegnet* dersom det ikke er 

mulig å tilrettelegge for søkers behov. 

 Søker er i en situasjon der det ikke er 

rimelig å forvente at han/hun er i 

stand til å skaffe seg egnet bolig på 

det private eie- eller leiemarkedet.   

 Søker har ikke inntekt, eiendom eller 

formue som gjør søker i stand til selv 

å fremskaffe en egnet bolig. 

                                                           
1 Se mer informasjon i utfyllende lovverk i slutten 
av dokumentet 

 Søker er ikke i målgruppen for 

Startlån eller tilskudd som gjør søker i 

stand til selv å fremskaffe egnet bolig. 

 

*Eksempler på uegnet bolig eller bomiljø: 

 Personer som bor i bolig med dårlig 

fysisk standard  

 Personer som bor i bolig som ikke er 

tilpasset deres spesielle behov  

 Personer som bor i for liten bolig  

 Personer som bor hos foreldre/ 

foresatte, og situasjonen er uønsket 

og til problem for minst en av 

partene 

 Personer som bor i et belastet 

bomiljø 

 

 

Botid:   

• Søker har en sammenhengende 

folkeregistrert botid i Horten kommune 

de siste 2 år.    

• Søker som bor i Horten kommune på 

søknadstidspunktet fyller botidskravet 

dersom søkeren har bodd utenfor 

kommunen i mindre enn 6 mnd. i løpet av 

de siste 2 årene.    

• Utenlandske statsborgere må ha lovlig 

opphold i landet. Det stilles ingen krav om 

botid for flyktninger som skal bosettes for 

første gang i Horten kommune.  

• Har søker midlertidig opphold på 

institusjon (som fengsel eller sykehus) må 

han/hun ha fylt kravet om botid og 

oppholdstillatelse før 

institusjonsoppholdet startet. 

 

Ved tildeling:  

• Har søker gjeld til Horten kommune som 

følge av tidligere boforhold, kan 
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kommunen avvente tildeling av ny 

leiebolig til det er laget en 

nedbetalingsplan eller gjelden er betalt.   

• Søker må være over 18 år på tidspunkt for 

tildeling av bolig.    

• Er leietaker under 18 år, skal søknad 

fremmes av verge eller ansvarlig 

faginstans. Leietakerrollen og 

leietakeransvaret ivaretas av verge eller 

ansvarlig faginstans frem til leietaker 

fyller 18 år.  

 

Spesielt for boliger tilknyttet 

bemanning  
Søknad om bolig med tilknyttet bemanning er 

både bolig og tjenester, og saksbehandles 

derfor i fellesskap med saksbehandler av 

helse- og omsorgstjenester. Følgende 

tilleggsvilkår gjelder for slike boliger: 

 Individuelle tilpasninger i hjemmet 

som velferdsteknologi, hjelpemidler 

og helse- og omsorgstjenester er 

forsøkt, men er ikke tilstrekkelig. 

 IPLOS-funksjonsvariabler tilsier at 

søker har behov for personbistand til 

flere av variablene. 

 Søker ønsker og har nytte av 

fellesmåltider og sosiale aktiviteter. 

 Søker har behov for trygge 

omgivelser.   

 

Boliger tilknyttet bemanning i Horten: 
Braarudtoppen er omsorgsboliger for 

personer som allerede mottar helsetjenester i 

hjemmet. Boligene er godt egnet for personer 

som drar nytte av et fellesskap for sosial 

aktivitet og fellesmåltider. Det er ikke fast 

døgnbemanning.  

Prestegata 4b er boliger for personer som har 

utfordringer knyttet til sin psykiske helse, og 

som mottar tjenester for å mestre 

boforholdet.  

Døgnbemannet bofellesskap saksbehandles 

som en helse- og omsorgstjeneste, da slik 

boform er et omsorgsnivå som ikke bare 

utløses av et boligbehov, men også behov for 

mer omfattende oppfølging i tillegg.   

 Åsgata bofellesskap er 

omsorgsboliger for personer med 

demens som har vansker med å bo 

alene i eget hjem.   

 Fogdehaven, Dronningringen, 

Baggerød, Myrløkken, 

Øderydningen, Langmyra og 

Viulsrød er bofellesskap fortrinnsvis 

for personer med utviklingshemming 

og tjenester fra voksenhabiliteringen. 

Leietid     
Leietid for kommunal leiebolig er som 

hovedregel 3 år. Søkere med et 

avklart varig behov kan etter en 

individuell vurdering gis tidsbestemt 

leiekontrakt av lengre varighet enn 3 

år, evt. leieavtale uten sluttdato.  Hvis 

det foreligger særlige grunner, kan 

det inngås tidsbestemt leieavtale for 

kortere tid  enn tre år, jf. 

Husleielovens § 11-1.    

Depositum      
Ved leie av kommunal bolig stilles det 

krav om depositum. Likestilt med 

depositum er garanti fra bank, NAV, 

eller annen offentlig myndighet.    

Lovgrunnlag      
Leieforholdet  reguleres av Husleielovens 

bestemmelser.  Hvis Husleielovens 

unntaksbestemmelser kommer til anvendelse, 

skal dette opplyses i leiekontrakten.   

Tilleggsvilkår   
 Kommunen kan kreve tilgang til 

regelmessig oppfølging av brannvern i 

boligen som f. eks.: 

o Jevnlig tilsyn av bolig mtp. 

nødvendig brannforebyggende 

https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§11-1
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utstyr som røykvarsler og 

brannslukkingsapparat. 

o Boligens beskaffenhet innendørs 

og utendørs. 

o Kommunen kan kreve en avtale 

om faste oppdrag for innbetaling 

av husleie i tilfeller hvor det er 

historikk på manglende betaling.  

 

 

 

  

KOBO 
Husbanken samarbeider 
med KS og 11 kommuner 
om å utvikle et digitalt 
system som vil lette 
prosessen med å søke, 
tildele og administrere 
kommunale 
utleieboliger, samt følge 
opp beboere og skaffe 
datagrunnlag.  
 
Målet med prosjektet er 
å lette tilværelsen for alle 
som søker, tildeler og 
administrerer 
kommunale boliger. I 
tillegg vil det gi bedre 
muligheter til å følge opp 
beboere, pluss skaffe 
bedre oversikt og 
statistikk til 
beslutningstakerne.  
 
https://www.husbanken.no/om

-husbanken/fagomrader/kobo-

kommunale-boliger/ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.husbanken.no/om-husbanken/fagomrader/kobo-kommunale-boliger/&psig=AOvVaw3PaKHLy7ijNyb44WFSdZ7q&ust=1607197313645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDOyqGJte0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.husbanken.no/om-husbanken/fagomrader/kobo-kommunale-boliger/
https://www.husbanken.no/om-husbanken/fagomrader/kobo-kommunale-boliger/
https://www.husbanken.no/om-husbanken/fagomrader/kobo-kommunale-boliger/
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Tildeling av bolig  

Garanti   
Kommunen har utarbeidet en prioritering for 

tildeling av leieboliger for de som er innvilget 

rett til bolig og som bor uegnet:   

  

1. Personer og/eller familier som bor i 

midlertidig botilbud får et egnet 

boligtilbud innen 1 mnd. etter at vedtak 

er fattet.    

2. Barnefamilier som bor uegnet får et egnet 

boligtilbud innen 6 mnd. etter at vedtak 

er fattet.    

3. Personer som bor uegnet som følge av 

helsemessige årsaker får et egnet 

boligtilbud innen 6 mnd. etter at vedtak 

er fattet.    

4. Personer som bor uegnet som følge av 

andre årsaker enn nevnt i pkt. 1-3 får et 

egnet boligtilbud i løpet av 1 år etter at 

vedtak er fattet.    

5. Personer som ikke bor uegnet, men som 

ønsker en enda mer tilrettelagt boform 

eller bytte av kommunal leiebolig, får 

ingen garanti men settes på ønskeliste.  

 

Prioritering og tildeling    
Når en egnet bolig er ledig, får søker et 

tildelingsbrev med informasjon om boligen 

som er tildelt. Dersom søker takker nei til et 

egnet boligtilbud, mister bruker midlertidig 

retten til å få tildelt bolig av Horten 

kommune. Dersom søker er uenig med 

begrunnelse i at tildelt bolig er egnet, kan 

kommunen gjøre en ny vurdering basert på 

innkomne innsigelser. 

 

 

Tildeling av bestemt adresse er ikke et 

enkeltvedtak og kan ikke påklages. Alle har 

mulighet til å søke på nytt ved en senere 

anledning.  

Prioritering og tildeling av bolig skjer ut fra 

følgende vurderinger:  

 Prioritering jf. garantidato i vedtak 

med særlig vekt på barns situasjon. 

 Helsemessige- og sosiale forhold.  

 Boligens egnethet relatert til 

brannsikkerhetsrutinen (se vedlegg) 

 Søkere som etter en samlet vurdering 

har størst behov for endret boforhold 

skal prioriteres.    

 

Tildeling av bolig basert på 

forebyggende brannvern  
En del av kartleggingen før tildeling av bolig 

består av sjekkliste for brannforebygging der 

søker kategoriseres ut i fra potensiell 

brannfare. Søkere som har utfordringer og 

adferd som tilsier økt risiko for brann, skal 

tildeles boliger som er kategorisert som mer 

brannsikre. Dersom det må tildeles annen 

bolig enn anbefalt, skal brannfarereduserende 

tiltak iverksettes. 

Kommunen deler boligene inn i forskjellige 

nivåer ettersom de har lav, middels eller høy 

brannsikring (tabell 2). De som flytter inn i 

kommunal bolig, kartlegges i forhold til 

brannrisiko (tabell 3).  

Tabell 1 viser hvordan man ivaretar sikker 

boligtildeling med tanke på brannsikkerhet. 
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Tabell 1 

Bygg/Personer  Personer med lav 

brannrisiko  

Personer med middels 

brannrisiko  

Personer med 

høy brannrisiko  

Boliger med høy 

grad av 

brannsikring  

JA  JA  JA  

Boliger med 

middels grad av 

brannsikring   

JA  Vurdere tiltak  NEI  

Boliger uten 

ekstraordinær 

brannsikring  

JA  NEI  NEI  

  

Brannvernkategorisering av bolig  

Tabell 2 

Kategori  Brannsikkerhetsnivå  Definering av brannsikringsnivå  

1  Boliger med stor grad 

av brannsikring  

Sprinkling og/eller direktekobling til VIB  

2  Boliger med middels 

grad av brannsikring  

Direktekobling til VIB, boliger oppdelt med 

egne brann-celler, frittliggende boenhet 

med brannhemmende materialer  

3  Boliger uten 

ekstraordinær 

brannsikring  

Trehus, murhus, røykvarsler, slukkeapperat, 

komfyrvakt  

  

Brannvernkategorisering av leietager  

Tabell 3 

Score  Brannrisiko  Kommentar  

0 – 39  Lav  Følges evt. opp med tiltak av kommunen 

etter rutine  

40 – 59  Middels  Følges opp med tiltak av kommunen etter 

rutine  

60 - 100  Høy  Følges opp med tiltak av kommunen og  
brannvesen etter rutine  
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Revurdering  
6 måneder før den tidsbestemt 

leiekontrakten går ut, gjør boligkonsulenten 

en ny vurdering på om beboer fremdeles er 

vanskeligstilt. Det vurderes samtidig om 

tildelt bolig er nødvendig og egnet, og om 

andre virkemidler kan gjøre beboer i stand til 

å skaffe bolig selv. 

 

 

 

 

Bytte av bolig i kontraktsperioden  
Leietaker må søke om bytte av bolig. Ved 

vurdering av søknad vil det legges vekt på 

om leietakers situasjon har endret seg, 

slik at nåværende bolig ikke lenger er 

egnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.husbanken.no/omsorgsboliger/&psig=AOvVaw1rdAztEa8DveVkhtNaWOx_&ust=1607198667973000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODU7NuOte0CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Et differensiert boligtilbud  
I Horten kommune har vi flere botilbud til de 

som er vanskeligstilte. Vi sier at vi har et 

differensiert boligtilbud fordi vi har flere typer 

boligløsninger for den enkelte, avhengig av 

behov. Her er en presentasjon av de aktuelle 

boligene vi har i vår boligmasse. 

 

Boliger i borettslag  
Kommunen har tildelingsrett til noen boliger i 

ordinære borettslag. Dette er hovedsakelig 

tilrettelagte boliger for eldre og/eller 

personer med funksjonsnedsettelser.  

 

Ordinær leiebolig  
Noen trenger bistand til å lete 

etter en leiebolig på det private 

markedet, og noen har behov for 

en kommunal leiebolig. Årsaken til at noen 

har behov for en ordinær kommunal leiebolig 

er ofte grunnet økonomi. 

   

 Tilrettelagt bolig  
Noen har behov for en fysisk tilrettelagt bolig. 

Andre har behov for en bolig der det er 

tilrettelagt for tett oppfølging av 

tjenesteapparatet. De 

fleste nye boligene som 

oppføres har 

livsløpsstandard og 

universell utforming. Dette bedrer tilgangen 

for de som er avhengig av en tilrettelagt bolig. 

  

Småhus  
Småhus med egen inngang, er 

boliger som motiverer til 

selvstendighet og mestring, siden det er 

mindre separate boenheter med et 

overkommelig areal å holde i orden. Dette er 

en egnet boform, spesielt for personer med 

utfordringer innen rus og psykisk helse. 

  

Forsterket bolig   
Forsterkede boliger er en boform 

for de som har store utfordringer 

knyttet til det å bo. Boligene er 

oppført i materialer som tåler litt 

røff bruk, og som ikke innehar arealer til å 

samle på for mye som kan forårsake kaos for 

beboeren. To og to boliger ligger i etablerte 

bomiljøer. 

  

Midlertidig bolig  

Den eller de som ikke har et sted 

å oppholde seg eller å overnatte 

det neste døgnet, har krav på 

midlertidig bolig1. NAV har ansvaret for dette 

tilbudet. Ingen bør bo over lengre tid i 

midlertidig bolig, og det er spesielt viktig at 

barnefamilier oppholder seg kortest mulig i 

midlertidig bolig.

  

                                                           
1 Lov om sosiale tjenester § 27 
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Lovverk  
Den kommunale boligforvaltningen er underlagt en rekke lover og forskrifter. De mest sentrale 
lovene er:   

• Helse- og omsorgstjenesteloven (Hol.); lovfester bl.a. kommunens plikt til å yte helse- og 

omsorgstjenester https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  

• Sosialtjenesteloven; lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131   

• Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl.); lovfester pasient og brukers rett til nødvendige 

helse- og omsorgstjenester, samt rett til medvirkning bl.a. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63  

• Helsepersonelloven; regulerer bl.a. helsepersonellets rettigheter og plikter i helse- og 

omsorgstjenesten  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64  

• Forvaltningsloven (Fvl.); regulerer forvaltningen og gjelder for saksbehandling for de 

tjenester hvor det fattes enkeltvedtak https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-0210/  

• Offentleglova; regulerer hvilke dokumenter som skal være offentlig slik at offentlig 

virksomhet er mest mulig åpen og gjennomsiktig 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16  

• Husleieloven; regulerer blant annet avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
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