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1.Utleiekriterier:

1 Søkere som skal tildeles bolig må melde flytting eller ha bostedsadresse i Lebesby 
kommune

2 Kommunene har gjennom avtaler forpliktet seg til å skaffe bolig til turnuslege (privat 
eller kommunal bolig).

3 Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe bolig (kommunal eller privat) til ansatt 
personell i nøkkelstillinger, spesielt innenfor helse- og pleiesektoren.

4 Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe bolig også til andre ansatte som ikke 
kommer fra kommunen.

5 Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe boliger (privat eller kommunal) til 
vanskeligstilte med prioritet:

a. Småbarnsforeldre i nødsituasjon.

b. Andre som overhode selv ikke er i stand til å skaffe seg bolig (ressurssvake, 
umyndiggjorte, sykdomsforårsaket)

2. Leieperiode, venteliste og vilkår:

1. Kommunale boliger/leiligheter skal ikke være utleid på livstid, unntak er 
omsorgsboliger som tildeles etter andre vilkår enn her og av et eget utvalg.

2 Hovedregelen skal være at ingen kan leie kommunal bolig i mer enn 3 år. Derfor skal 
det inngås tidsbegrensede leieavtaler på inntil 3 år. Etter den tid må eventuell søknad 
om forlengelse behandles av boligkontoret.

3 Juridiske og økonomiske bindinger, samt ordensregler skal fremgå av kontrakten.        

4 Søkere som ikke tildeles bolig settes på venteliste såfremt søknaden opprettholdes.

5 Søkere må ikke ha utestående fordringer til Lebesby kommune. Der hvor søker har 
utestående fordringer til Lebesby kommune må denne gjøres opp før tildeling foretaes.

Der hvor leietakere har to måneders utestående husleie skal det sendes skriftlig  
”Varsel om utkastelse jf. Tvfbl. § 4-18 og § 13-2” med påfølgende 
tiltak.

6 Ingen leietakere skal ha særskilte ordninger, dvs. samtlige leietakere
skal til enhver tid betale fastsatt husleie vedtatt av kommunestyret 
fra det enkelte budsjett år.

7 Samtlige leietakere må opprette depositumskonto / garanti på 2 
måneders husleie dog minimum kr. 5.000,- før innfytting.

8 Avtaledokumenter må signeres av utleier og leietaker før innfytting



3. Søknadsbehandling:

1 Normalt skal ikke kommunale boliger eller leiligheter skal stå uten leietakere, da 
kommunens årsbudsjett bla. er budsjettert med 12 måneders leieinntekter.

2 Søknader skal behandles fortløpende, og skal derfor ikke samles opp i påvente av at 
det er noen som kan trenge hus mer enn andre.

3 Ingen kan ”holde av” en leilighet i påvente. Dersom det blir gjort skal leiepris 
innbetales som om leiligheten var utleid. Unntak er leiligheter som er øremerket leger.

4 Søknadene avgjøres av boligkontoret. Dersom boligkontoret ønsker det, og ved 
eventuelle klager behandles dette av kommunens ledergruppe.




