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: avhending av 
265 boliger 

ga reduksjon 
i tomgangen 

på 0,5 p.p 
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4-8 Boligrådgivning;
1. Kommunen skal forbedre den kommunale rådgivningstjenesten for bolig for å bistå 
innbyggerne til å ha progresjon i sine boligkarrierer.
2. Alle som søker om kommunal bolig, bytte av bolig og forlengelse av leieforhold skal 
tilbys samtale før behandling av søknaden. 
3. Søkere til startlån skal gis rådgivning for å medvirke til kjøp av bolig som er i god 
stand og tilpasset behovet.
4. Alle leietakere i kommunale utleieboliger skal gis tilbud om Individuell boplan - med 
mål om en trygg og god fremtidig boligsituasjon.
5. Alle leietakere som står i fare for å miste bolig skal ha tilbud om råd og veiledning 
innen 6 mnd før kontrakten opphører.



4-9 Individuell boplan
Alle leietakere i kommunale utleieboliger skal gis tilbud om 
“Individuell boplan” - med mål om en trygg og god fremtidig 
boligsituasjon.

4-12 Redusert tomgang av kommunale utleieleiligheter
Tomgangen av kommunale utleieleiligheter skal reduseres til et 
minimum for å redusere den økonomiske belastningen på 
beboere og på kommunen. Dette skal skje ved nedsalg av boliger 
som på grunn av størrelse, beliggenhet, standard eller annet ikke 
er tilpasset behovet og ved at kommunen viser større fleksibilitet 
i behandlingen av søknader i perioder med stor tomgang.



6-4 Barnefamilier og bomiljø
Barnefamilier skal ikke tilbys bolig i områder der det er kjente 
bomiljøproblemer. Dersom det oppstår bomiljøproblematikk må 
terskelen for å få innvilget bytte av bolig være lav.

6-7 Heving av inntektsgrensen for kommunale utleieboliger
Inntektsgrensen for kommunal utleiebolig skal heves. 
Kommunedirektøren skal fremme en
politisk sak for bystyret med forslag om hvor høy 
inntektsgrensen for kommunal utleiebolig
bør være.



6-8 Bostabilitet for barnefamilier
A. Trondheim kommune må sikre barnefamiliene som har behov 
for kommunal bolig et trygt
og forutsigbart boforhold.
B. Barnefamilier skal som hovedregel tilbys leieavtaler med 
varighet på 10 år eller mer.
Barnets beste skal ligge til grunn i vurderingene ved søknad om 
forlengelse også etter 10 år.
Ingen barn skal være nødt til å bytte skolekrets ved et eventuelt 
bytte av kommunal bolig.
Dette gjelder så lenge foresatte har forsørgeransvar for 
hjemmeboende barn.
C. Barnefamilier bør ha høy prioritet hva gjelder beboerkjøp av 
kommunal utleiebolig for å
bidra til stabilitet.
D. Barnefamilier som bor i kommunale boliger skal gis tilbud om 
boligrådgivning årlig.



6-9 God utnyttelse av boligene
Ved varierende boligetterspørsel skal en god utnyttelse av 
boligene skje gjennom:
- en innvilgelsespraksis som tilpasses etterspørselen, slik at 
terskelen senkes ved høy tomgang
- anskaffelse av boliger med tilvisningsavtaler som kan trekkes 
inn og ut av kommunal bruk i tråd med vekslende behov
- en innvilgelses - og forlengelsespraksis som tilpasses 
etterspørselen, slik at terskelen senkes ved høy tomgang



6-11 Vilkår om oppfølging i boligen
Ved kjente utfordringer knyttet til å bo og for å mestre 
boforholdet skal det i en større grad
inngås en egen oppfølgingsavtale i tillegg til den ordinære 
husleiekontrakten.

8. Revidering av retningslinjer:
Bystyret ber om å få tilbake en sak med revidering av 
retningslinjene for tildeling av
kommunal bolig.



Flertallsmerknad - R, Uavh, PP, MDG, Ap, SV:
Merknadsstillerne er kritiske til hvordan tildeling av kommunale 
boliger forvaltes innenfor
dagens kriterier. Det skjønnsmessige handlingsrommet kan 
oppfattes å ha blitt strammet inn
over tid, og det synes å være vanskeligere å få kommunal bolig i 
dag sammenlignet med
tidligere, selv om kriteriene ikke er vesentlig endret.



RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE 
UTLEIEBOLIGER vedtatt av Trondheim bystyre 04.10.2018;:

1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling 

og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Trondheim kommune.

 2. Formålet med kommunale utleieboliger. Kommunale utleieboliger er et 

boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. De leies 

ut til personer som er uten egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke 

er i stand til å skaffe seg bolig. Flyktninger som førstegangsbosettes av 

Trondheim kommune, etter bosettingsvedtak fattet av bystyret, gis kommunal 

utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å 

skaffe bolig på egen hånd. 



3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling;

 3.1 Inntekts - og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller 

alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig 

med mindre særlige grunner foreligger. 

3.2 Andre boligvirkemidler Søkere som kan dra nytte av andre boligvirkemidler 

for å skaffe eller beholde bolig, skal ikke innvilges kommunal bolig. 

3.3 Alder Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller.



 3.4 Botid Søker skal ha en sammenhengende folkeregistrert botid i 

kommunen de siste to årene med mindre særlige grunner foreligger.  

Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Det stilles 

ingen krav om botid hos flyktninger som førstegangsbosettes i Trondheim 

kommune.

 3.5 Nåværende boforhold Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være 

i ferd med å miste sin bolig. 

3.6 Helsemessige og sosiale forhold Helsemessige og sosiale forhold 

vektlegges ved behandling av søknaden. Søkere som har omfattende bistand 

fra hjelpeapparatet, kan tildeles bolig så framt boligen har betydning for et 

helhetlig tilbud og når annen boligbistand ikke er aktuelt.



 3.7 Mislighold Dersom boligsøker har misligholdt leieforhold med kommunen 

eller misligholdt lån fra kommunen, kan søknaden avslås. Det stilles krav om 

at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale boforhold skal være 

oppgjort. 

3.8 Oppfølgingsbehov Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen 

for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn 

i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. 

3.9 Tidligere tilbud Dersom søker ikke har tatt imot tidligere botilbud eller 

annen bolighjelp som kommunen anser egnet, kan søknaden avslås.



4. Søknad Skriftlig søknad om kommunal utleiebolig, bytte av kommunal 

utleiebolig og fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse) med 

nødvendig dokumentasjon, skal leveres kommunen ved Helse – og 

velferdskontoret i bydelen der boligsøkeren bor, eller har annen tilhørighet 

som gjør det naturlig at søknaden behandles der. Søker skal benytte 

kommunens søknadsskjema. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og 

dokumentasjon som har betydning for søknaden. Boligsøknader som er 

ufullstendige kan avslås. Søker kan kreves innkalt til samtale hvis det anses 

nødvendig for søknadsbehandlingen.

 5. Vedtak Begrunnet vedtak om kommunal utleiebolig fattes på grunnlag av 

gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, kommunale føringer for 

prioritering av bestemte målgrupper og politiske vedtak. Alle vedtak skal 

inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem 

klagen skal sendes til. 



5.1 Vedtak om innvilgelse Det fattes kun vedtak om tidsbestemte 

leiekontrakter. For psykisk utviklingshemmede skal det likevel som hovedregel 

ikke gis tidsbestemte leiekontrakter.

Ved behov for varig kommunal bolighjelp, kan vedtaket i tillegg inneholde 

tilsagn om dette. Vedtaket skal inneholde antall rom, kontraktslengde, 

eventuelle vilkår for tildeling av boligen og grunner til at vedtaket kan 

omgjøres. Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles 

i vedtaket og at det som hovedregel kun gis et boligtilbud. Boligsøker må 

regne med en viss trangboddhet. I vedtaket skal det også opplyses om at 

søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten. 

5.2 Vedtak om avslag Vedtak om avslag skal inneholde en individuell 

begrunnelse og informasjon om klageadgang. I tillegg skal avslaget inneholde 

råd og veiledning om alternative muligheter og andre boligvirkemidler. 



5.3 Vedtak om fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse 

av leieforholdet) Ved søknad om fortsatt leie av kommunal 

utleiebolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med en ny 

søknad. Innvilges søknaden, skal det vurderes om ny leiekontrakt 

skal inngås for nåværende leieforhold eller om det skal fattes 

vedtak om annen kommunal utleiebolig. Trondheim kommune 

kan kreve befaring av leiligheten før behandling av søknaden. 



5.4 Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak. Et vedtak om innvilgelse kan 

omgjøres slik at det faller bort i blant annet følgende tilfeller: 

• når søker uten saklig grunn ikke tar imot botilbudet 

• når søker uten saklig grunn ikke møter til orienteringssamtale, avtalt 

visning av bolig og /eller kontraktsavtale 

• når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for 

inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger oppfyller kriteriene i 

retningslinjene for leie av kommunal utleiebolig. 

• dersom søker får tilbud om annen kommunal bolighjelp, som for 

eksempel startlån til kjøp av bolig, kommunal garanti eller kommunalt lån 

til depositum til leie av bolig 



• ved mislighold av oppfølgingsavtale eller andre avtaler 

• søker ikke godtar de avtalevilkårene kommunen stiller 

• søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for 

søknadsbehandlingen 

• søker har skaffet seg bolig selv 

Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak må være forankret i 

boligvedtaket og/ eller i retningslinjene. 



6. Klageadgang Vedtak i henhold til disse retningslinjene kan påklages til 

formannskapet eller den kommunale instansen formannskapet delegerer sin 

myndighet til.  Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. 

Klagefristen er 4 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 

fram til søker. 

7. Boligtildeling Kommunens boligmasse og tilgjengelige boliger på 

tildelingstidspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildeles.  

Boligsøker må regne med en viss trangboddhet. I perioden fra 

innvilgelsesvedtak fattes og fram til boligtildeling finner sted skal det 

undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jf vedtaket. Hvis 

vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Tildeling av 

kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av innvilgelsesvedtaket og i samsvar 

med kommunens gjeldende føringer for prioritering av målgrupper.  Det skal 

tas hensyn til bomiljøproblematikk ved tildeling av bolig. 



8. Bytte av kommunal utleiebolig Som hovedregel innvilges ikke bytte av 

kommunal utleiebolig. Der innvilgelse av søknad likevel er aktuelt, kan 

Trondheim kommune kreve befaring av leiligheten før behandling av søknad. 

9. Avgjørelsesmyndighet Rådmannen eller den han bemyndiger, har 

avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjene. 

10. Utfyllende bestemmelser Rådmannen eller den han bemyndiger gis 

fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for 

tildeling av konkret utleiebolig og andre retningsgivende rutiner



Kommunal bolig er et tilbud til deg som:

● ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen 
offentlig hjelp, eller

● trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller 
utviklingshemning

Du kan søke om å leie kommunal bolig i den bydelen du bor i. Du kan 

også søke om å bytte kommunal bolig eller fornye leiekontrakten din.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er gjerne 3–5 år.



Hvem kan søke?
● Du må ha lovlig opphold i Norge.
● Du må ha bodd i Oslo i 2 år (unntak for flyktninger som skal 

bosettes etter avtale mellom staten og Oslo kommune).
● Du må ha fylt 18 år (unntak for Ungbo).
● Du må være uten bolig nå, eller at nåværende leieforhold opphører 

innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse.
● Du må ha mindre enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller 

inntekt under 4G for enslig og 5G for par.
● Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen 

offentlig hjelp, eller du trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, 
bevegelses- eller utviklingshemning.

https://www.staging.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/ungbo/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden


Oppfyller du kravene, vil bydelen gjøre en prioritering mellom de 
søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få 
kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Dette skjer videre
● Vi vurderer om du oppfyller kravene for kommunal bolig. Er det 

flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere søkerne med størst 
behov.

● Vi behandler søknaden så snart som mulig. Hvis vi ikke tar en 
avgjørelse innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til 
dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.



Hvis du får tildelt kommunal bolig
● Du får et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og 

hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
● Du vil vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder. Du kan 

ikke velge mellom flere boliger.
● Du går på visning før du inngår leieavtale. Leieavtalen inngår du 

med Boligbygg eller bydelen din. 
● Du får tilbud fra bydelen din om å lage en boplan. I boplanen kan 

du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan 
kjøpe egen bolig.

● Leiekontrakten varer vanligvis mellom 3 og 5 år. Har du behov for 
kommunal bolig etter at leiekontrakten din har løpt ut, må du søke 
på nytt.

https://www.staging.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/kommunal-bolig/soke-kommunal-bolig/boplan-for-deg-som-leier-kommunal-bolig-article67503.html


Priorit
et

Gruppe/tiltak Kommentarer

1 Personer som det er meldt uforsvarlige tjenester på Avvik sendes via TQM avvikssystem og journalføres i Gerica.

2 Flyktninger (førstegangs bosetting) I henhold til politisk vedtak om bosetting av flyktninger.

3 Ungdom med barnevernsvedtak Bolig som alternativ til institusjon/fosterhjem eller for personer som skal flytte ut fra 
institusjon/fosterhjem.

4 Personer som er inneliggende i institusjon Personer inneliggende i spesiallisthelsetjenesten prioriteres foran personer inneliggende 
i kommunale enheter.

5 Kostnadskrevende brukere Det vil si personer (for eksempel hjemmeboende, avlastning og institusjon) som utløser 
tjenester til en kostnad over
kr.1.043 000. *

6 Personer uten fast bolig For definisjon av bostedsløshet, se:
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/overgang-til-bolig-i-kommune/bostedslose
·       Husstander med barn vil bli prioritert foran husstander uten barn.
·       Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet der boligen har betydning 
for et helhetlig tilbud vil bli prioritert.

7 Andre Øvrige personer som har vedtak om kommunal utleiebolig. Dette gjelder ikke byttesaker.

8 Byttesaker Det kan gjøres unntak fra prioriteringsrekkefølge i saker hvor kommunen ser det som 
hensiktsmessig med et bytte. Dette kan for eksempel være dersom personen har endret 
behov for tjenester, ved nedlegging av bofellesskap, salg av boliger, frigjøring av store 
boliger.
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