Kvote 1 og kvote 2
Kvote 1
Hvis du ønsker at søge en bolig via kvote 1, er proceduren følgende:


Kontakt Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Tine Nielsen, mail: fps-ktpbolig@mil.dk tlf.: 728 19124.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan - indstille og prioritere en medarbejder til en af
Forsvarets lejeboliger. Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler anmodninger om
lejeboliger 1 gang om måneden.
Det er en konkret individuel vurdering der lægges til grund for eventuel indstilling på kvote 1
listen. Der kan bl.a. tages hensyn til særlige tjenstlige og sociale forhold.
Listen sendes til Boligkontoret 1 gang månedligt. Det fremgår af listen, hvilken størrelse bolig
du er prioriteret til. Du kan ikke få andet, end det du er prioriteret til.
Administrationssektionen ringer til dig, uanset om det er muligt at efterkomme dit ønske eller
ikke. Får du ikke en bolig - eller takker du nej - skal du via Forsvarsministeriets
Personalestyrelse igen for at komme på listen.
Kvote 1 er ikke en venteliste. Listen bliver afsluttet hver måned.

Kvote 2
Hvis du ønsker at søge en bolig via kvote 2, er proceduren følgende:






Der bliver lavet en boligavis hver måned, såfremt der er ledige boliger.
Den bliver lagt på internettet omkring den 3. hver måned.
Tjek boligavisen, måske er der nogle boliger, du kunne tænke dig.
Kryds af i ansøgningsskemaet, hvilke boliger du er interesseret i.
Send ansøgningsskemaet til Boligkontoret (skemaet er en del af boligavisen).

Det er et pointsystem, der afgør, hvem der får boligen:






5 point pr. påbegyndt 10 årig anciennitet i Forsvaret
10 point pr. forestående udsendelse af min. 6 måneders karakter indenfor de
kommende 12 måneder.
10 point pr. gennemført udsendelse af min. 6 måneders karakter indenfor de
seneste 6 måneder.
20 point pr. barn under 18 år i husstanden
30 point såfremt ansøger bor i etape i Nyboder under forberedelse til renovering.

Vi taster løbende ansøgningerne ind, og kan derfor hurtigt få et overblik over, hvem der har
flest point. Den der har flest point får tildelt boligen såfremt det er inden for den boligstørrelse
man har krav på. Ved pointlighed trækkes der lod.

Når fristen udløber, ringer vi til dig, hvis du bliver tildelt en bolig. Takker du ja, får du tilsendt
en lejekontrakt. Takker du nej, vil den ansøger efter dig med højest point, få tilbudt boligen.
Bliver du ikke ringet op inden 2 dage efter ansøgningsfristens udløb, er du ikke blevet tildelt en
bolig.

