
Retningslinjer for sjølvbusetjing i Kvinnherad kommune 22.09.2016: 

Til deg som vil prøve å skaffa deg bustad på det private marknaden: 

Flyktningar som sjølv klarer å skaffe bustad på det private marknaden, kan ta kontakt med 

Fyktningtenesta for vurdering av husleigekontrakten. 

Ordninga gjeld både for familiar og einslege, gift eller ugift. Du kan enten levere søknad i 

postkassa på NAV Mottak eller be om nødvendig informasjon for å sende den på epost. I 

løpet av 3-5 virkedagar vil du få tilbakemelding på om kontrakten godkjennast. Ein av våre 

medarbeidarar vil ta kontakt med deg innan kort tid for å gje deg informasjon om 

saksgangen vidare. 

Vi ber deg vera spesielt merksam på følgjande: 

 Du må ikkje signere kontrakten før den er godkjent av kommunen. 

 Du må ikkje betale noko til huseigar før kontrakten er godkjent, da du risikerer 

å tape pengane. 

 Flyktningtenesta undersøker kontraktens gyldigheit,  og vil godkjenne i høve 

pris og standard. 

 Ved inngåing av privat husleiekontrakt seier du frå deg retten til å få tildelt 

kommunal/privat bustad frå Kvinnherad kommune.  

 Du vil ikkje få introduksjonsstønad før det er avtalt at du startar opp i 

introduksjonsprogrammet. Om du flyttar ut frå mottaket, vil du vera ansvarleg 

for din eigen økonomi til du får introduksjonsstønad frå Flyktningtenesta. 

 Finn du ein bustad i bufellesskap der du delar kjøken og bad med andre og de 

har felles inngong, har du ikkje rett til bustøtte, og du må sjølv dekke alle 

buutgifter. Maks buutgifter i bufellesskap er kr 5000,- , pluss strøm. 

 Finn du ein bustad med eigen inngong, eget kjøkken og bad, og bustaden er 

godkjent som eigen bueining, vil du kunne søkje bustøtte frå Statens husbank. 

Normalt vil ein da godkjenne ei høgare husleige. For einepersonar er makspris 

kr 7000,- , avhengig av transportutgifter og anna. 

 Kvinnherad kommune betaler ikkje ut depositum for husvære. Kommunen vil 

gje huseigar garanti for depositum. Krev huseigar depositum utbetalt, må du 

dekkje det sjølv. 

 Avtalen gjeld for flyktningar som ikkje allereie har fått tildelt annan kommune 

av IMDi, og dei som allereie har fått tildelt Kvinnherad kommune. Busetjinga 

skjer i tett samarbeid mellom IMDi og Flyktningtenesta. 

 Avtalen foruset at du faktisk bur på den adressa som kontrakten lyder på. 

Kvinnherad kommune, Flyktningtenesta. NAV Kvinnherad. Postboks 93, 5480 Husnes. 

Telefon 55 55 33 33/916 67 064. 

Gyldig frå 01.09.2016 


