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Til tildelingsberettigede kommuner    Oslo den 19. mai 2022 

 
Hallo og god sommer. 

 

Nå nærmer det seg årets hovedinntekt av nordnorske studenter ved studenthjemmet her i Oslo 😊 

 

Vi sender ikke lenger noen søknader innkommet til oss opp til kommunene, alle søknader som har kommet 

til oss fra søkere i tildelingsberettigede kommuner vil få tilbud om plass.  

Det kommunene nå gjør er bare å sende ned de innkomne søknadene som eventuelt ligger hos kommunen  
 

Søknadsfristen for den kommunale tildelingen er   20 .  j u n i   2022.   

 

Søknadene må være hos oss senest den 23.06.2022!!! 

  

Dette betyr at alle nordnorske søkere fra tildelingskommuner får plass i henhold til antall tildelingsplasser. 

Det er ikke noe behov for kommunen å gjøre noe selektering og velge ut fra søkerne som skal få plass.  

Alle fra kommuner med tildelingsplasser får plass. 

 

Har vi ledige plasser tilstreber vi at de som søker evnt. utover antall kommunale plasser også skal få tilbud 

om plass.  Skulle søknadsmengden fra en kommune være så stor at lasset tipper, vil vi ta kontakt med 

angjeldende kommune for en selektering. 

 

Viktig at kommunen profilerer tilbudet med oppslag/plakater ovenfor lokale videregående skoler, internt 

på kommunenes internettsider og i lokalpressen. Beklageligvis er det kun et fåtall kommuner som gjør 

dette ☹ Søknadsskjema kan skrives ut fra vår webside www.nnse.no 

 

Husk nå å sende nedover søknadene som er innkommet til kommunene innen fristen.  Har ikke kommunen 

noen søkere behøver ikke kommunen sende ned noen meddelelse om dette. 

 

Vi prøver å få kabalen til å gå opp innen utgangen av juni måned, slik at vi har mulighet til å gi 

tilbakemeldingen til de ca. 60% av fjorårets beboere som ønsker å bo videre, slik at vi vet hvor mange av 

dem vi har kapasitet til videre. 

 

SØKNADSSKJEMA FINNER DERE PÅ www.nnse.no 
 

HUSK NORDNORSKE SØKERE KAN SØKE OM EVENTUELLE LEDIG PLASSER HELE ÅRET 

OG VILL ALLTID BLI PRIORITERT.  😊  
 

Med sommerhilsen 

E. Samuelsen 

Eiendomssjef NNSE  
Det sosiale ,vennlige og nostalgiske bostedet i Oslo 
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