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1 INNLEDENDE BESTEMMELSER         
 
Innbyggerne i kommunen er selv ansvarlig for å skaffe egen bolig. Kommunen skal kun 
bistå 
de som har problemer med å skaffe bolig på egen hånd, og de som trenger hjelp for å 
klare å 
bo i egen bolig. 
Helse- og omsorgstjenestelovens § 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, funksjonshemning eller av andre årsaker.” 
 
1.1 Formål 
Formålet med disse bestemmelsene er å styrke rettssikkerheten til innbyggere som søker 
kommunal bolig, samt å bidra til effektiv og målrettet utnyttelse av kommunale 
utleieboliger til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Retningslinjene gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom 
mot 
vederlag, jfr. Husleielovens § 1-1. Forskriften gjelder ikke opphold i institusjon, 
døgnovernattingssted eller der behandling er det vesentlige i avtaleforholdet. 
 
1.2 Virkeområde 
Retningslinjene legges til grunn ved saksbehandling og tildeling av kommunalt disponerte 
boliger i Horten kommune. 
Retningslinjene legges til grunn for: 

 Behandling av søknader om kommunal utleiebolig 

 Behandling av søknader om kommunal utleiebolig med tjenester 

 Prioritering ved tildeling av bolig 

 Fastsettelse av særskilte vilkår for leieforholdet 
 
Retningslinjene gjelder ikke for; 

 Institusjonsopphold 

 Omsorgsboliger for salg 

 Midlertidig botilbud (Lov om sosiale tjenester i NAV §27) 
 
Med kommunal utleiebolig menes de boliger som Horten kommune har tildelingsrett til, 
med unntak av de som er nevnt ovenfor. 
Med innvilgelse menes det at boligsøker får vedtak om at søker fyller vilkårene for å få 
bistand til å skaffe seg bolig, og/eller bli tildelt en kommunal bolig. 
Med tildeling menes at en boligsøker som har fått en innvilget søknad, og blir tildelt en 
kommunal utleiebolig.   
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1.3 Spesielt om bolig med tjenester 
Bolig med tjenester er kommunale utleieboliger/bofellesskap der tjenester av ulik art og 
omfang inngår som en integrert del av botilbudet.  
 
For boligsøkere som har behov for tjenester i boligen, der tjenestene ikke vil kunne ytes 
på 
en forsvarlig måte i søkers eksisterende bolig, kan de generelle vilkårene for tildeling av 
kommunal utleiebolig fravikes. 
Spesielt for boligene i HMS-kf (beliggende på Braarudåsen) 
Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne.  Funksjonsevnen 
må likevel være god nok til at søker, med noe oppfølging, kan mestre å bo i en tilrettelagt 
bolig, samt delta i aktivitetstilbud og på sosiale arenaer. 
 
1.4 Grunnlag for tildeling av bolig 
Kommunal utleiebolig tildeles som hovedregel med hjemmel i Husleieloven. 
I de tilfeller der det vurderes å være nødvendig med omfattende tjenester i boligen, 
tildeles 
boligen med hjemmel i Lov om helse og omsorgstjenester. 
 
2 VILKÅR FOR INNVILGELSE: 
 
Vedtak etter pkt. 2 i disse retningslinjene er enkeltvedtak etter Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (1967), jfr. forvaltningslovens § 2, bokstav a) og 
b), og kan dermed påklages. 
Målgruppen for kommunale boliger er personer/familier som er vanskeligstilt på 
boligmarkedet, på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosial forhold. 
Spesielt for boligene i HMS-kf (beliggende på Braarudåsen) 
Søkere til Braarudåsen kan beholde eksisterende bolig også etter tilbud om bolig i 
Brarudåsen, dersom det er helsemessige årsaker til dette.  (F. eks ved behov om 
tilbakeflytting av leietager eller ektefelle/samboer) 
 
Dersom ektefelle eller samboer søker om å bo sammen er det tilstrekkelig at en i 
husstanden fyller grunnkravene i retningslinjene. 
 
2.1 Forutsetning for rett bistand til å skaffe bolig 
Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller stå i fare for å miste boligen i løpet av kort 
tid. Boligen er uegnet dersom den ikke er tilrettelagt for å imøtekomme søkers behov.  
Dersom søker opplever ensomhet eller utrygghet i eksisterende bolig, kan denne 
betraktes som uegnet.   
Søker må også være i en situasjon der det er urimelig å forvente at søker selv er i stand 
til å skaffe seg egnet bolig på det ordinære leiemarkedet. 
 
2.2 Botid i kommunen 
Søker skal ha en sammenhengende folkeregistrert botid i Horten kommune de siste 2 år, 
med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig 
opphold i landet. 
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Det stilles ingen krav om botid hos flyktninger som førstegangsbosettes i Horten 
kommune. 
Søkere som bor i Horten kommune på søknadstidspunktet fyller botidskravet i første ledd, 
dersom søkeren har bodd utenfor kommunen mindre enn 6 mnd. i løpet av de siste 2 (3) 
årene. 
Dersom søker på søknadstidspunktet har midlertidig opphold på institusjon i Horten 
kommune, må søker ha fylt kravet om oppholdstillatelse og botid før selve oppholdet 
startet. 
 
2.3 Alder 
Søker må være over 18 år på tidspunkt for tildeling av bolig. Dersom den som skal leie 
boligen er 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. 
 
2.4 Andre boligvirkemidler 
Søkere som er i posisjon til å kunne finansiere et boligkjøp, vil normalt ikke bli innvilget 
kommunal bolig. Dette gjelder også søkere som vil komme inn under Startlånsordning og 
boligtilskudd til etablering. 
 
2.5 Vilkår 

 Det kan stilles krav om at Husbankens bostøtte kan transporteres direkte til dekning 
   av husleie. 

 Før tildeling av bolig kan kommunen stille krav om at boligsøker inngår en 
   forpliktende avtale om oppfølging av boforholdet. 
 
2.6 Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig 
Vedtaket kan bortfalle når: 

 Søker avslår tilbud om bolig uten saklig grunn. 

 Søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av 
   leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for å få leie kommunal bolig. 

 Søker på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt har 
   misligholdt samarbeidsavtale i hht. pkt. 2.5 – oppfølging av boforholdet. 
 
2.7 Unntak 
Ved spesielle forhold og etter individuell vurdering kan det gis unntak fra vilkårene. 
Dersom søker påberoper å fylle vilkår for slikt unntak, må de spesielle forhold 
dokumenteres. 
 
3 VILKÅR FOR TILDELING: 
Selve tildelingen av bolig er Ikke enkeltvedtak følge Forvaltningsloven, og kan ikke 
påklages. 
Tildeling av kommunal utleiebolig foretas av det kommunale boligtildelingsutvalget. 
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Representantene i boligtildelingsutvalget har ansvar for å bidra med opplysninger de er 
kjent med, som har relevans for saken. 
Det vises til gjeldende mandat for Boligtildelingsutvalget i Horten kommune. 
 
3.1 Garanti for tildeling 
Søkere som er innvilget bistand til å skaffe bolig, har krav på å bli tildelt en egnet bolig 
innen 6 mnd. etter vedtaksdato. Eller på det tidspunkt egnet bolig er tilgjengelig. 
 
3.2 Kriterier for tildeling 
Tildeling av bolig skjer ut fra en samlet vurdering av søkers situasjon på 
tildelingstidspunktet. 
Prioritering og tildeling skjer ut fra følgende kriterier: 

 Aktuell bosituasjon 

 Helsemessige og sosiale forhold 

 Familieforhold, med særlig vekt på barns situasjon 

 Ventetid siden vedtak ble fattet 

 Endringer i søkers situasjon siden vedtak ble fattet. 

 Søkere som etter en samlet vurdering har størst behov for endret boforhold, skal 
prioriteres. 
Spesielt for HMS – Braarudåsen: 
Er antall kvalifiserte søkere flere enn tilgjengelige boliger, vil det foretas en prioritering.  
Kommunen forbeholder seg retten til å prioritere etter følgende rekkefølge: 

a) Søkere som fyller kriteriene for hjelpebehov og nåværende bolig. 

b) Søkere som fyller kriteriene for hjelpebehov eller nåværende bolig. 

c) Søkere som ønsker å bytte bolig internt på Horten medisinske senter. 

Er det innenfor en og samme gruppe flere kvalifiserte søkere enn tilgjengelige boliger, skal 
det legges vekt på hvor lenge søkers problematikk har vart, og hvor akutt behovet for 
oppfølging av aktivisering er i forhold til søkere funksjonsevne.  Kommunen vil søke å 
opprettholde og vektlegge et godt bomiljø ved tildeling. 
 
3.3 Bytte av bolig  
Leietaker må fremsette søknad om ønske på å bytte bolig. Ved vurdering av søknad om 
bytte 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 Boligkontoret tildele 
leietaker en annen bolig. 
 
3.4 Leietid  
Leietid for kommunal bolig er som hovedregel 3 år. 
Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis positive 
vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år evt. 
tidsubestemt 
leieavtale. 
Hvis det foreligger særlige grunner, kan det inngås tidsbestemt leieavtale for kortere tid 
enn 
tre år, jf. Husleielovens § 11-1 (6). Bestemmelsen gjelder bare hvis leieren har fått opplyst 
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skriftlig at avtalen gjelder bolig som skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet, og at 
dette unntaket gjelder. 
Spesielt for HMS – Braarudåsen  
Leieavtalen opphører enten ved oppsigelse av en av partene, eller som en følge av at 
leietageren dør.  Dersom leieavtalen blir sagt opp av en av partene gjelder oppsigelsen 
også husstandsmedlemmer som gjenlevende ektefelle, samboer og eller slektninger for 
øvrig. 
Dersom leietageren dør vil kommunen kunne si opp eventuelle husstandsmedlemmer 
med minst 6 mnd. varsel.  Dersom husstandsmedlemmet oppfyller grunnkravet for 
tildeling, kan kommunen innvilge en søknad fra husstandsmedlemmet om ny leieavtale. 
Dersom husstandsmedlemmet må flytte, vil Horten kommune være behjelpelig med å 
finne alternativ bolig dersom det er behov for det. 
 
4 KONTRAKTSINNGÅELSE: 
 
4.1 Tidligere mislighold 
Dersom søkeren i tidligere leieforhold av kommunal bolig, har misligholdt husleie, 
forutsettes 
det som hovedregel at restansen blir nedbetalt, eller at det inngås en realistisk 
nedbetalingsavtale før det kan gis tilsagn om ny bolig. 
 
4.2 Depositum – garanti 
Ved leie av kommunal bolig stilles det krav om 3 måneders depositum. 
Likestilt med depositum er garanti fra bank, NAV, eller annen offentlig myndighet. 
 
4.3 Husleieloven 
Leieforholdet reguleres av Husleielovens bestemmelser. Hvis Husleielovens 
unntaksbestemmelser kommer til anvendelse, skal dette opplyses i leiekontrakten. 
 
5 GRUNNLAG FOR SAKSBEHANDLINGEN: 
 
5.1 Saksbehandlingstid 
Behandling av søknad på kommunal bolig skal følge Forvaltningslovens krav til 
saksbehandlingstid. 
 
5.2 Opplysningsplikt  
Horten kommune krever at søker legger ved relevant informasjon og dokumentasjon som 
har betydning for saksbehandling og tildeling og leieforholdet. 
 
5.3 Innvilgelse 
Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av gjeldende 
retningslinjer. 
Hvis det ikke finnes en ledig egnet bolig på innvilgelsestidspunktet, blir søker satt på 
venteliste. 
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5.4 Begrunnelse 
Søknad om leie av kommunal bolig skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og forelagte 
opplysninger, og på grunnlag av gjeldende lovverk og kommunale retningslinjer. 
 
 
5.5 Formelle krav til vedtaket 
Vedtak meddeles skriftlig og skal inneholde en kort begrunnelse, med henvisning til 
gjeldende retningslinjer. Det skal i vedtaket opplyses om klageadgang, klagefrist, 
klageorgan, adressat for klage og nærmere opplysninger om hvordan en klage skal 
utformes. Det skal også opplyse om retten til å se sakens dokumenter, samt opplyse om 
kommunens veilednings- og bistandsplikt. Vedtaket skal også inneholde opplysninger om 
eventuelle vilkår. 
 
5.6 Klage 
Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt vedtaket er mottatt søker. 
Klagen skal fremsettes skriftlig og være underskrevet av klageren eller dennes fullmektig. I 
klagen skal det oppgis hvilket vedtak som det klages på.  Det må i klagen fremgå 
klagegrunnlag, samt eventuelle andre opplysninger som kan være av betydning for 
behandling av klagen.  Vedtak om tilsagn kan påklages. Klageorgan er kommunens 
klagenemnd, jfr. Forvaltningslovens § 28. 
 

 
  
 

 


