Boligsekretariat Nord
KUNNGJØRING AV BOLIG OG KVARTERTILDELINGSRUNDE 2–19
HÆRENS BOLIGSEKRETARIAT NORD OG ØST.
GJELDER FOR BOOMRÅDENE:
NORD: PORSANGMOEN/BANAK, KIRKENES, SKJOLD, BARDUFOSS, SØRREISA, BJERKVIK OG
SETERMOEN
ØST: KONGSVINGER, RENA/ELVERUM/HAMAR, RAUFOSS, LILLEHAMMER OG DOMBÅS
Boligsøknadsfrist: 26.

mai 2019

Kvartersøknadsfrist: Ingen, behandles fortløpende
SØKNAD PÅ BOLIG ELLER KVARTER SKAL FOREGÅ PÅ:
(også søknad om kontraktsforlengelse) –> min side –> mitt leieforhold.
WWW.FORSVARSBYGG.NO/BASEN
Svar på bolig- og kvartersøknaden kommer fortløpende etter at tildelingsrundene er
ferdige. Dette skjer i løpet av uke 24 på www.forsvarsbygg.no/basen –> min side –> mine
søknader.
Ettersending av dokumentasjon:
Dette må gjøres på Fis Basis-e-post, se nederst.
Nødvendig dokumentasjon må ettersendes slik at korrekt poengsum kan legges til grunn.
•

Beordringsskriv til nytt tjenestested/ arbeidsavtale eller bekreftelse på T-35/T-60kontrakt skal være vedlagt.

•

Samboerskap (bostedsattest/adressehistorikk med samboer regnes med, dersom
man har hatt felles folkeregistrert adresse i minst ni måneder. Bestilles hos
www.skatteetaten.no)

•

Barn (fødselsattest)

•

Graviditet (dokumentert med legeattest)

•

Avtale om omsorgsrett

Bolig- og kvarterinformasjon:
Det finnes ingen nettside med oversikt over ledige boliger i de respektive boområdene. De
fleste boligene blir ledige i løpet av, eller etter at søknadsfristen er gått ut. Derfor kan vi ikke
presentere disse da totalbildet av boligene blir feil.
Du må gjerne skrive i søknaden hvilken type bolig du ønsker boområdet. Boligene er uten
hvite- eller brunevarer. Strøm er ikke inkludert. Snøbrøyting og plenklipping er beboers
ansvar. Forsvarsbygg har kontrakt og nøkkelutlevering. Husleietrekket starter ved
nøkkelutlevering.
Bolig- og kvartertildeling:
Boligfordelingen skjer i boligråd som fordeler boliger etter boligreglementet. Blant annet er
målgruppe for bolig, poeng og tjenestegjørende dager styrende ut fra hvilken bolig du blir
tildelt. Poengene avgjør bare hvem som skal tildeles, ikke hvilket botilbud vedkommende får.
Byttesøknad: Søknad om bytte til annen bolig eller kvarter, innvilges normalt ikke, men kan
vurderes dersom boligen ikke lenger er tilfredsstillende, eller ved særlige grunner.
Medsøkere på bolig skal påføres søknaden, og en får 50 poeng per medsøker, må ha T-35/T60. Medsøker får ikke automatisk overta boligkontrakten, men må søke å konkurrere mot
øvrige boligsøkere på runden.
Tjeneste-/boområde: Etter boligreglementet skal søkere som har sitt arbeidsted i
boområdet prioriteres foran øvrige søkere.
Forlengelse av kontrakt: Søknad om forlengelse av kontrakt i Forsvarets bolig eller kvarter:

www.forsvarsbygg.no/basen –> min side –> mitt leieforhold
Klage på boligtildeling:
Klagebehandlingen er forenklet og effektivisert. En klage skal ikke utsette fordelingen, men
behandles separat.
Kvartertildeling skjer etter Hærens tildelingskriterier, der blant annet grad, ansiennitet/
botid i boområdet samt andre faktorer er avgjørende for hvilket kvarter en får tildelt.

Melde flytting:
Søker som tildeles bolig, skal melde flytting til tildelt bolig via skatteetaten. Flyttekravet
gjelder alle husstandens medlemmer, også med beboere. Kvarterbeboere skal også melde
flytting til boområdet.
www.skatteetaten.no
Dokumentasjon og vedlegg til søknaden sendes på Fis Basis-e-post til:
E-post Fis Basis: hæren opsstø boligsekretariat Nord(postboks)/ okollen@mil.no
Eller per post: Hæren Boligsekretariat Nord/ OPSSTØ Setermoen, PB 49, 9365 Bardu
Kontaktperson: Ole-Magne Kollen, tlf, 77897087
E-post Fis Basis: hæren opsstø boligsekretariat Sør(postboks)
Eller per post: Hæren Boligsekretariat Sør/ OPSSTØ Terningmoen, 2403 Elverum
Boområdene: KONGSVINGER, RENA/ELVERUM/HAMAR, RAUFOSS, LILLEHAMMER OG
DOMBÅS
Kontaktperson: Kari Regnåsen, telefon: 62 40 86 81
Neste felles boligrunde kunngjøres uke 32, 2019

