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Retningslinjer om søknadsbehandling og tildeling av kommunens utleieboliger i Lyngen 
kommune. 
 
1. Virkeområde 
Disse retningslinjene skal legges til grunn for tildeling og søknadsbehandling av kommunale 
utleieboliger i Lyngen kommune. 
 
2. Formålet med kommunale utleieboliger og målgruppe 
Kommunale utleieboliger er et virkemiddel i forbindelse med rekrutterings- og 
personalpolitikken i kommunen og for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som 
hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Å være vanskeligstilt betyr at man av flere 
årsaker har vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig. Kommunale utleieboliger kan også 
gis på varig basis. Dette gjelder særlig trygde- og omsorgsboliger. 
 
3. Krav til og rettigheter for søkere 
Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal innvilgelse skje i samarbeid 
med verge og tjenesteapparat. Søkere til trygde-/omsorgsbolig må være alders- eller 
uførepensjonist. 
 
4. Forhold som tillegges vekt ved tildeling av bolig til vanskeligstilt: 
 
4.1 Nåværende boforhold 
Søker er uten fast bopel eller egnet bolig, og er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig 
selv. 
 
4.2 Botid 
Søker skal som hovedregel ha hatt botid i Lyngen kommune de siste to år, eller ha en annen 
nær tilknytning til kommunen. 
 
4.3 Inntekts- og formuesforhold 
Husstandens samlede årsinntekt må normalt ikke overstige de til enhver gjeldende 
inntektsgrense for Husbankens bostøtte med et tillegg på kr. 20000,- per år. Sistnevnte tillegg 
reguleres årlig i takt med prisstigning. 
 
4.4 Tidligere mislighold 
Dersom søkeren overfor kommunen har misligholdt boliglånsforpliktelser eller husleie, 
forutsettes som hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende tildeles 
kommunal bolig.  
 
4.5 Oppfølgingsbehov 
Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig 
forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. 
 
4.6 Boligen som en del av et helhetlig tilbud 
Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet tildeles bolig så fremt boligen har 
betydning for et helhetlig tilbud og annen boligbistand ikke er egnet. 
 



5. Innvilgelse 
Innvilgelse av søknad om kommunal bolig skjer ut i fra en skjønnsmessig vurdering og på 
grunnlag av gjeldende kriterier. Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad meddeles 
skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer. 
 
6. Tildeling av konkret bolig/leietid 
 
6.1 Tildeling skjer på bakgrunn av søkerens behov 
For fast ansatte i Lyngen kommune gjelder i utgangspunktet en leietid på 4 år. Etter søknad 
kan leieforholdet forlenges med ett år om gangen i 3 år. For øvrige leietakere er leietiden 1 år, 
jfr. Husleielovens § 9.3.pkt. A. Avtalen kan forlenges dersom Lyngen kommune ikke har eget 
boligbehov når leietiden utløper. 
 
6.1.1 Innboforsikring 
I forbindelse med tildeling av kommunal bolig, og i leieperioden, skal leietaker forevise 
gyldig innboforsikring. 
 
6.2 Depositum 
I forbindelse med tildeling av bolig krever Lyngen kommune depositum/garanti tilsvarende 2 
måneders husleie. Dette skal være på plass før tildeling skjer. 
Depositumet er ment å dekke kostnader i forbindelse med eventuelle brudd på 
husleiekontraktens §§ 6, 7, 9 og 10. 
 
6.3 Bytte 
Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig vurderes på grunnlag av gjeldende retningslinjer. 
 
7. Fornyelse 
Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes 
innen 2 måneder før kontraktens utløp. 
 
8. Råd og veiledning 
Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov. 
 
9. Avgjørelsesmyndighet 
Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse 
retningslinjer. 
 
10. Avslag og klageadgang 
Avslag på søknad om leie av kommunalutleiebolig og avslag på fornyelse av kontrakt skal 
være skriftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for klage. 
Avslag kan påklages til Levekårsutvalg/formannskap, jfr. Forvaltningslovens § 28. 
Dersom søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som 
uaktuell for tiltaket. Avslag på søknad om bytte av kommunal utleiebolig kan ikke påklages. 


