TILDELINGSREGLER
Hvem kan søke?
1.
2.
3.
4.

Heltidsstudenter ved Høgskolen i Molde.
Studenter som søker bolig må være fylt 18 år.
Hybler og hybelleiligheter er for studenter som bor alene.
Leiligheter er for familier med barn og studentpar.

Prioriteringsrekkefølge ved studiestart:
1. Studenter med dokumenterte helseproblemer.
2. Eksisterende beboere med ønske om ny leieavtale hvor bovilkårene fortsatt
tilfredsstilles og som søker innen 1. mai.
3. Øvrige studenter som er i gang med studiene, hvor bovilkårene tilfredstilles og som
søker innen 1.mai.
4. Internasjonale studenter som det er reservert bolig for av Høgskolen i Molde og som
er underlagt utvekslingsprogrammer ved institusjonen.
5. Førstegangsstudenter med hjemstedsadresse utenfor postnumrene 6300-6499.
6. Studenter med tidligere oppsagt leiekontrakt kommer bakerst i køen ved tildeling,
dette gjelder også beboere som velger å ikke fornye leiekontrakten sin fra 15.06
7. Ved lediggang ellers i året tildeles bolig fortløpende.

Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av leilighet:
1. Studenter som har barn de skal bo sammen med i søknadsperioden.
2. Par hvor begge er studenter.
3. Par hvor bare den ene er student.

Søknadsfrister:
1. Frist for fornying av kontrakt/ bytte av bolig for eksisterende beboere er 1. mai. Søker
må kunne dokumentere at du/de fortsatt er aktiv som heltidsstudent.
2. Frist for øvrige studenter som er i gang med studiene sine, men som ikke bor i
studentbolig er også 1. mai. Søker må kunne dokumentere at du/de er aktiv som
heltidsstudent.
3. For nye studenter som ønsker bolig ved studiestart tildeles bolig fortløpende fra og
med 1. mai. Det kan lønne seg å søke tidlig. Vi tildeler bolig selv om søkeren ikke har
fått melding fra skolen ennå. Fram til og med 25.juli er det mulig å annullere
leiekontrakten dersom du/de velger annen studieplass/bolig.
4. Ikke tildelte søknader slettes 30. september dersom ikke annet er avtalt.

Botid:
1. Maksimal botid ved Studentsamskipnaden i Molde sine boliger er det som inntreffer
først av.
a) Normert studietid.
b) 5 år.
2. I spesielle tilfeller er det anledning til å søke botid utover a og b. Behov må
dokumenteres.
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