
Søknad om leie av kommunal bolig 
Har du store utfordringer med å skaffe bolig av økonomiske, helsemessige eller sosial årsak kan du 

søke om å leie kommunal bolig. Gjør deg kjent med retningslinjene for tildeling, og lever søknad til 

kommunens servicemottak. (Søknad om omsorgsbolig har eget skjema) 

Mail: postmottak@froya.kommune.no  
Post: Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda 
Merk forsendelsen Søknad om kommunal bolig 

□ Ny søknad 

□ Bytte bolig 

□ Fornyelse av leieavtale 

 

Personalia 

Navn 
 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse 
 
 

Telefon 
 

E-post 
 

 

Sivilstand 

□ Gift /samboende □ Enslig 

 

Barn 

Antall hjemmeboende barn  
 

Barnas fødselsår 
 
 

Antall barn med samværsrett 
 

Barnas fødselsår 
 
 

I hvilken skole/ barnehage er ev. barn? 
 

 

Nåværende boforhold 

□ Bor hos pårørende □ Selveier/ borettslag □ Leier hus/leilighet 

□ Institusjon □ Uten fast bopel □ Annet  

 

Begrunnelse og opplysninger du/dere mener har betydning for søknaden 

□ Uegnet bomiljø og/eller bolig □ Tilgjengelighet □ Økonomiske forhold  
(må dokumenteres) 

□ Helsemessige forhold 
    (må dokumenteres) 

□ Oppsagt leieforhold      Dato for oppsigelse: 
    (må dokumenteres) 

 

mailto:postmottak@froya.kommune.no


Andre opplysninger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Underskrift 

Jeg/ vi bekrefter at de opplysningene som er gitt er korrekte 
Jeg/ vi gir Frøya kommune fullmakt til å utveksle informasjon som er nødvendig for å behandle 
søknaden. Det gjøres oppmerksom på at kommunen samarbeider med andre virksomheter ved 
søknadsbehandling. Kun opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden vil bli utvekslet. 

Dato 
 
 

Underskrift 

 

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig  
 

Kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet bolig, men kommunen 

kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper. 

1. Vilkår for å kunne få tildelt kommunal bolig 

Kommunale boliger kan tildeles søker som oppfyller følgende vilkår: 

a) Søker må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold anses helt ute av stand til 

selv å skaffe egnet bolig. 

b) Søker må ha minst 3 års botid i kommunen. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for 

nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det. 

c) 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. 



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: 

1. Bostedsløse 

a) Barnefamilier 

b) Flyktninger 

c) Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon 

2. Barnefamilier 

3. Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon 

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 evt. er inngått - fattes vedtak 

om tildeling, dersom vilkårene fortsatt er oppfylt. 

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. 

Dersom søker ved utløpet av tildelingsperioden fortsatt oppfyller vilkårene for å få tildelt kommunal 

bolig i kommunen, skal vedtaket om tildeling av bolig fornyes. 

5. Leiekontrakt 

Det skal inngås leiekontrakt mellom utleier og leietager for leieperioden. Leiekontrakten skal være 

tidsbegrenset, og leieperioden skal ikke være lengre enn tildelingsperioden, jf. punkt 4. 

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 dersom inngått avtale om hjelpetiltak vesentlig misligholdes av leietager. 


