Moss kommune

Reg. dato

Søknad om bolig

Hovedvilkår for tildeling av bolig:
1. Formål
Legge til rette for at personer som omfattes av målgruppen i retningslinjene kan få
leie nøktern og egnet kommunal bolig.
2. Målgruppe:
Målgruppen for retningslinjene er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre
former for offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer
som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller
utviklingshemming.
3. Grunnkrav for å leie kommunal bolig
Søknad må foreligge.
• Søker må på tildelingstidspunktet være fylt 18 år.
• Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd i Moss det siste året.
• Søker må være, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig.
• Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til
denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige bo-oppfølgings/ eller andre
hjelpetiltak.
• Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i
stand til selv å fremskaffe egnet bolig.
4. Tidligere mislighold:
Dersom søker har uoppgjort gjeld til Moss kommune som følge av tidligere boforhold,
kan kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag. Det kan
stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens
økonomi åpner for det.
5. Oppfølgingsbehov:
Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles
bolig forutsatt at søkeren nyttiggjør seg tilgjengelige bo-oppfølgings/eller andre
hjelpetiltak.
6. Innvilgelse:
Innvilgelse av søknad om kommunal bolig skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og
på grunnlag av gjeldende kriterier.
7. Tildeling av konkret bolig:
Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov.
Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig vurderes på grunnlag av gjeldende
retningslinjer.
Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinje.
8. Råd og veiledning:
Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger
for sitt boligbehov.
9. Klageadgang:

Vedtak om tildeling, avslag på søknad om leie samt avslag på fornyelse av
leiekontrakt skal være skriftlig med opplysninger om klageadgang, klagefrist, samt
adressat for klage.

