
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg 
 
 
 
Tid: 24.05.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Folkehelserådgiver Irene Larsen orienterer om prosessen så langt i utformingen av Helse, 
omsorg og sosial plan 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2017 
Sak nr. Sakstittel  
011/17 Godkjenning av møtebok  
012/17 Referatsaker i perioden  
013/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  
014/17 Klage på avslag om parkeringstillatlese for 

forflytningshemmede - unntatt Offentlighet med hjemmel i 
off.lov §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 16.05.17 
 
 
Ole Tobias Orvin 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
011/17 Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
21.04.2017 Protokoll - Helse- og omsorgsutvalg - 19.04.2017 1347409 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Helse- og omsorgsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 20.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Karin Rugås FL 
Kjell Eilertsen FL 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Jens Bertel Kyed KRF 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Hilde Christine Sørensen 
Inger Julie Næstby 
Lene Gulstad 
Line Kristiansen 
Nils-Are Johnsplass 
Solveig Pedersen 
Trond Heimtun 
Einar Bredesen 
Helene Halland 
Gunn Zakariassen 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL) forslo: 
Referat ang. BPA flyttes fra referatsak til egen sak. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Nye enhetsleder sykehjem, Elisabeth Larsen, ble presentert. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Hverdagsrehabilitering v/fagutviklingssykepleier Inger Julie Næstby og fysioterapeut 
Einar Bredesen. 

· Livsgledehjem v/Livsgledekoordinator Helene Halland. 
· 75+ - status v/prosjektleder Gunn Zachariassen. 
· Boligsosialplan v/leder boligkontoret Line Kristiansen. 



Side 2 
 

· Buen helsebygg sykehjem v/leder Fauske Eiendom KF Trond Heimtun. 
· Orientering fra tildelingskontoret - Forvaltningspraksis, kompetanse og tildelingskriterier 

v/avdelingsleder Solveig Pedersen. 
· Orienteringer fra kommunalsjef: 

Eiaveien - Status 
Frigi avdelingsledere for oppgaver slik at de kan se framover 
Vurdere å omstukturere demensomsorgen 
Sagatun - Status 
Legevaktsamarbeid med Saltdal - Status 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget  i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
007/17 Godkjenning av møtebok  
008/17 Referatsaker i perioden  
009/17 Rask psykisk helsehjelp  
010/17 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
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007/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 007/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
008/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Referat RS1: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) settes opp som egen sak. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 008/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
009/17: Rask psykisk helsehjelp 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
010/17: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV: 
Referat angående Brukerstyrt Personlig Assistanse tas til orientering. 

Helse- og omsorgsutvalget legger til grunn at Fauske kommune tildeler og produserer 
forsvarlige helsetjenester i samsvar med krav i lov, forskrift, rundskriv, veiledere eller evt. 
kommunale vedtak. Brukermedvirkning skal også ivaretas. Det legges også til grunn at, evt. 
klager behandles i samsvar med gjeldende regler. 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 
Saken tas til orientering. 

FL/SV's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for KRF's forslag. 

 
HEOM- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Referat angående Brukerstyrt Personlig Assistanse tas til orientering. 

Helse- og omsorgsutvalget legger til grunn at Fauske kommune tildeler og produserer 
forsvarlige helsetjenester i samsvar med krav i lov, forskrift, rundskriv, veiledere eller evt. 
kommunale vedtak. Brukermedvirkning skal også ivaretas. Det legges også til grunn at, evt. 
klager behandles i samsvar med gjeldende regler. 
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Sak nr.   Dato 
012/17 Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Statsråden 

 

 
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt. 9  Telefon: 22 24 90 90 
Org. nr.: 983 887 406 

 

 
Til landets kommuner 
 

 
 
 
       

Deres ref Vår ref Dato 

 17/511-  06.04.2017 
 
Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet. Vi trenger deres innspill og erfaringer!  
Regjeringen vil skape en kvalitetsreform for eldre, med fokus på fire hovedtemaer: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og gjennomføring. Reformen har fått navnet 
Leve hele livet. Målet er flere gode leveår med god helse og mestring, pårørende som ikke 
blir utslitt og ansatte som får brukt sin kompetanse. 
 
Det er de senere årene lagt fram en rekke tiltak og virkemidler i de stortingsmeldinger, 
strategier og planer som allerede er vedtatt. Gjennomføringen av disse skal danne 
fundamentet for reformarbeidet. Samtidig er det behov for å løfte fram noen områder spesielt, 
og se nærmere på hva som kan bedre kvaliteten og redusere uønsket variasjon i tjenestene.  
 
Brukere, pårørende, ansatte i tjenestene, administrativ og politisk ledelse i kommunene skal 
ha en helt sentral rolle i utviklingen av denne reformen. 
 
Jeg vil med dette invitere landets kommuner til å delta i arbeidet. 
 
De neste månedene skal det arrangeres fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire  
hovedtemaene. Her ønsker jeg å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike 
områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke 
verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode 
tiltakene. 
 
Fra kommunene ønsker jeg deltakere som er ansatte i tjenestene, er ansatte/ledere i 
kommunens administrasjon og/eller lokalpolitikere. Jeg håper også at kommunene kan  
oppfordre brukere og pårørende til å delta på møtene gjennom å videreformidle invitasjonen 
til eldresentra, dagtilbud, pårørendeskoler eller andre relevante kommunale tiltak. 
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Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene 
30.05. kl.10.00-14.00  Stavanger Mat    Scandic Forum  
20.06. kl.13.00-17.00 Bergen  Helsehjelp   Scandic Ørnen 
31.08. kl.11.00-15.00  Bodø  Aktivitet/fellesskap  Radisson Blu Hotel 
26.09. kl.11.00-15.00  Hamar Sammenheng/              Scandic Hotel Hamar 
                                                                  gjennomføring 
Påmelding 
Påmelding gjøres elektronisk via denne nettsiden https://www.regjeringen.no/2547685/. Det 
er et begrenset antall plasser på hvert møte, og kun mulig å delta på ett av de fire møtene. Vi 
ber deg derfor rangere møtene i prioritert rekkefølge. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet. Vi 
ber om at kommunene/bydelene foretar en samlet vurdering av sin deltakelse, med en øvre 
begrensning på fire deltakere per kommune/bydel som fortrinnsvis representerer både ansatte 
i tjenester, forvaltning og politikere.   
 
For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og 
pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmeldingen blir stor.  
 
Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din 
påmelding er registrert, og innen 15. mai en bekreftelse på om du/de du har meldt på har fått 
plass. Ved endelig bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program 
og kort presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeidet. 
Gruppearbeidet vil ledes av et innovasjonsmiljø. 
 
Dersom du ikke har anledning til å melde deg på via nett-skjema kan du sende skriftlig 
påmelding til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo, merk 
konvolutten Leve hele livet.  
 
Frist for påmelding er 5. mai 2017.  
 
Møtet er gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og ev. utgifter til overnatting.  
 
Kom med innspill 
Skriftlige innspill kan også sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. adresse ovenfor, 
eller på e-post til levehelelivet@hod.dep.no.  
 
Vi ser fram til å møte deg og høre dine erfaringer og innspill.  
 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 

 
Bent Høie  

https://www.regjeringen.no/2547685/
https://www.regjeringen.no/2547685/
mailto:levehelelivet@hod.dep.no


Fra: Postmottak HOD <postmottak@hod.dep.no> 
Sendt: torsdag 6. april 2017 10.18 
Til: Agdenes kommune; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; 

Andøy kommune; Aremark kommune; Arendal kommune; Asker kommune 
(post@asker.kommune.no); Askim kommune 
(postmottak@askim.kommune.no); Askvoll kommune 
(postmottak@askvoll.kommune.no); Askøy kommune 
(postmottak@askoy.kommune.no); Audnedal kommune 
(info@audnedal.kommune.no); Aukra kommune (post@aukra.kommune.no); 
Aure kommune (postmottak@aure.kommune.no); Aurland kommune 
(post@aurland.kommune.no); Aurskog-Høland kommune 
(postmottak@aurskog-holand.kommune.no); Austevoll kommune 
(postmottak@austevoll.kommune.no); Austrheim kommune 
(post@austrheim.kommune.no); Averøy kommune 
(post@averoy.kommune.no); Balestrand kommune 
(postmottak@balestrand.kommune.no); Ballangen kommune 
(post@ballangen.kommune.no); Balsfjord kommune 
(postmottak@balsfjord.kommune.no); Bamble kommune 
(postmottak@bamble.kommune.no); Bardu kommune 
(postmottak@bardu.kommune.no); Beiarn kommune 
(post@beiarn.kommune.no); Berg kommune 
(postmottak@berg.kommune.no); Bergen kommune 
(info.avd@bergen.kommune.no); Berlevåg kommune 
(postmottak@berlevag.kommune.no); Bindal kommune 
(postmottak@bindal.kommune.no); Birkenes kommune 
(postmottak@birkenes.kommune.no); Bjerkreim kommune 
(postmottak@bjerkreim.kommune.no); Bjugn kommune 
(postmottak@bjugn.kommune.no); Bodø kommune 
(postmottak@bodo.kommune.no); Bokn kommune 
(postmottak@bokn.kommune.no); Bremanger kommune 
(post@bremanger.kommune.no); Brønnøy kommune 
(postmottak@bronnoy.kommune.no); Bygland kommune 
(post@bygland.kommune.no); Bykle kommune 
(postmottak@bykle.kommune.no); Bærum kommune 
(post@baerum.kommune.no); Bø kommune (1) (post@boe.kommune.no); Bø 
kommune (postmottak@bo.kommune.no); Bømlo kommune 
(postmottak@bomlo.kommune.no); Båtsfjord kommune 
(postmottak@batsfjord.kommune.no); Drammen kommune 
(kommunepost@drammen.kommune.no); Drangedal kommune 
(postmottak@drangedal.kommune.no); Dyrøy kommune 
(postmottak@dyroy.kommune.no); Dønna kommune 
(post@donna.kommune.no); Eid kommune (post@eid.kommune.no); Eide 
kommune (postmottak@eide.kommune.no); Eidfjord kommune 
(postmottak@eidfjord.kommune.no); Eidsberg kommune 
(postmottak@eidsberg.kommune.no); Eidskog kommune 
(postmottak@eidskog.kommune.no); Eidsvoll kommune 
(post@eidsvoll.kommune.no); Eigersund kommune 
(post@eigersund.kommune.no); Elverum kommune 



(postmottak@elverum.kommune.no); Enebakk kommune 
(postmottak@enebakk.kommune.no); Engerdal kommune 
(postmottak@engerdal.kommune.no); Etne kommune 
(firmapost@etne.kommune.no); Etnedal kommune 
(postmottak@etnedal.kommune.no); Evenes kommune 
(postmottak@evenes.kommune.no); Farsund kommune 
(post@farsund.kommune.no); Postmottak; Fedje kommune 
(postmottak@fedje.kommune.no); Fet kommune 
(firmapost@fet.kommune.no); Finnøy kommune 
(post@finnoy.kommune.no); Fitjar kommune (fitjar@fitjar.kommune.no); 
Fjaler kommune (postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no); Fjell kommune 
(postmottak@fjell.kommune.no); Flakstad kommune 
(postmottak@flakstad.kommune.no); Flatanger kommune 
(postmottak@flatanger.kommune.no); Flekkefjord kommune 
(post@flekkefjord.kommune.no); Flesberg kommune 
(postmottak@flesberg.kommune.no); Flora kommune 
(postmottak@flora.kommune.no); Flå kommune 
(postmottak@flaa.kommune.no); Folldal kommune 
(postmottak@folldal.kommune.no); Forsand kommune 
(post@forsand.kommune.no); Fosnes kommune 
(postmottak@fosnes.kommune.no); Fredrikstad kommune 
(postmottak@fredrikstad.kommune.no); Frogn kommune 
(postmottak@frogn.kommune.no); Froland kommune 
(post@froland.kommune.no); Evje og Hornes kommune (post@e-
h.kommune.no); Frosta kommune (postmottak@frosta.kommune.no); Fræna 
kommune (postmottak@frana.kommune.no); Frøya kommune 
(postmottak@froya.kommune.no); Fusa kommune 
(postkasse@fusa.kommune.no); Fyresdal kommune 
(postmottak@fyresdal.kommune.no); Førde kommune 
(postmottak@forde.kommune.no); Gamvik kommune 
(postmottak@gamvik.kommune.no); Gaular kommune 
(postmottak@gaular.kommune.no); Gausdal kommune 
(postmottak@gausdal.kommune.no); Gildeskål kommune 
(postmottak@gildeskal.kommune.no); Giske kommune 
(post@giske.kommune.no); Gjemnes kommune 
(post@gjemnes.kommune.no); Gjerdrum kommune 
(postmottak@gjerdrum.kommune.no); Gjerstad kommune 
(postmottak@gjerstad.kommune.no); Gjesdal kommune 
(postmottak@gjesdal.kommune.no); Gjøvik kommune 
(postmottak@gjovik.kommune.no); Gloppen kommune 
(post@gloppen.kommune.no); Gol kommune 
(postmottak@gol.kommune.no); Gran kommune 
(postmottak@gran.kommune.no); Grane kommune 
(post@grane.kommune.no); Granvin herad 
(postmottak@granvin.kommune.no); Gratangen kommune 
(postmottak@gratangen.kommune.no); Grimstad kommune 
(postmottak@grimstad.kommune.no); Grong kommune 
(postmottak@grong.kommune.no); Grue kommune 



(post@grue.kommune.no); Gulen kommune 
(postmottak@gulen.kommune.no); Hadsel kommune 
(postmottak@hadsel.kommune.no); Halden kommune 
(postmottak@halden.kommune.no); Halsa kommune 
(post@halsa.kommune.no); Hamar kommune 
(postmottak@hamar.kommune.no); Hamarøy kommune 
(postmottak@hamaroy.kommune.no); Hammerfest kommune 
(postmottak@hammerfest.kommune.no); Haram kommune 
(postmottak@haram.kommune.no); Hareid kommune 
(postmottak@hareid.kommune.no); Harstad kommune 
(postmottak@harstad.kommune.no); Hasvik kommune 
(postmottak@hasvik.kommune.no); Hattfjelldal kommune; Haugesund 
kommune (postmottak@haugesund.kommune.no); Hemne kommune 
(postmottak@hemne.kommune.no); Hemnes kommune 
(postmottak@hemnes.kommune.no); Hemsedal kommune 
(postmottak@hemsedal.kommune.no); Herøy kommune (post@heroy-
no.kommune.no); Herøy kommune (postmottak@heroy.kommune.no); Hitra 
kommune (postmottak@hitra.kommune.no); Hjartdal kommune 
(postmottak@hjartdal.kommune.no); Hjelmeland kommune 
(postmottak@hjelmeland.kommune.no); Hobøl kommune 
(post@hobol.kommune.no); Hof kommune (postmottak@hof.kommune.no); 
Hol kommune (postmottak@hol.kommune.no); Hole kommune 
(postmottak@hole.kommune.no); Mandal kommune 
(fellespost@mandal.kommune.no); Marker kommune 
(post@marker.kommune.no); Marnadal kommune 
(service@marnardal.kommune.no); Masfjorden kommune 
(post@masfjorden.kommune.no); Meland kommune 
(postmottak@meland.kommune.no); Meldal kommune 
(postmottak@meldal.kommune.no); Melhus kommune 
(postmottak@melhus.kommune.no); Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); Meråker kommune 
(postmottak@meraker.kommune.no); Midsund kommune 
(postmottak@midsund.kommune.no); Midtre Gauldal kommune 
(postmottak@midtre-gauldal.kommune.no); Modalen kommune 
(postmottak@modalen.kommune.no); Modum kommune 
(postmottak@modum.kommune.no); Molde kommune 
(postmottak@molde.kommune.no); Moskenes kommune 
(postmottak@moskenes.kommune.no); Moss kommune 
(post@moss.kommune.no); Målselv kommune 
(postmottak@malselv.kommune.no); Måsøy kommune 
(postmottak@masoy.kommune.no); Namdalseid kommune 
(postmottak@namdalseid.kommune.no); Holmestrand kommune 
(postmottak@holmestrand.kommune.no); Holtålen kommune 
(epost@holtalen.kommune.no); Hornindal kommune 
(post@hornindal.kommune.no); Horten kommune 
(postmottak@horten.kommune.no); Hurdal kommune 
(postmottak@hurdal.kommune.no); Hurum kommune 
(postmottak@hurum.kommune.no); Hvaler kommune 



(postmottak@hvaler.kommune.no); Hyllestad kommune 
(postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no); Hægebostad kommune 
(postmottak@haegebostad.kommune.no); Høyanger kommune 
(postmottak@hoyanger.kommune.no); Høylandet kommune 
(postmottak@hoylandet.kommune.no); Hå kommune 
(post@ha.kommune.no); Ibestad kommune 
(postmottak@ibestad.kommune.no); Inderøy kommune 
(postmottak@inderoy.kommune.no); Iveland kommune 
(postmottak@iveland.kommune.no); Jevnaker kommune 
(postmottak@jevnaker.kommune.no); Jondal kommune 
(post@jondal.kommune.no); Jølster kommune 
(postmottak@jolster.kommune.no); Karasjok kommune 
(postmottak@karasjok.kommune.no); Karlsøy kommune 
(postmottak@karlsoy.kommune.no); Karmøy kommune 
(postmottak.sentral@karmoy.kommune.no); Kautokeino kommune (e-
post@kautokeino.kommune.no); Klepp kommune 
(postmottak@klepp.kommune.no); Klæbu kommune 
(postmottak@klabu.kommune.no); Kongsberg kommune 
(postmottak@kongsberg.kommune.no); Kongsvinger kommune 
(postmottak@kongsvinger.kommune.no); Kragerø kommune 
(post@kragero.kommune.no); Kristiansand kommune 
(postmottak@kristiansand.kommune.no); Kristiansund kommune 
(postmottak@kristiansund.kommune.no); Krødsherad kommune 
(krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no); Kvalsund kommune 
(servicekontoret@kvalsund.kommune.no); Kvam herad 
(postmottak@kvam.kommune.no); Kvinesdal kommune 
(post@kvinesdal.kommune.no); Kvinnherad kommune 
(post@kvinnherad.kommune.no); Kviteseid kommune 
(post@kviteseid.kommune.no); Kvitsøy kommune 
(post@kvitsoy.kommune.no); Kvæfjord kommune 
(postmottak@kvafjord.kommune.no); Kvænangen kommune 
(postmottak@kvanangen.kommune.no); Kåfjord kommune 
(postmottak@kafjord.kommune.no); Lardal kommune 
(post@lardal.kommune.no); Larvik kommune (post@larvik.kommune.no); 
Lebesby kommune (postmottak@lebesby.kommune.no); Leikanger kommune 
(postmottak@leikanger.kommune.no); Leirfjord kommune 
(postmottak@leirfjord.kommune.no); Leka kommune 
(post@leka.kommune.no); Leksvik kommune (post@leksvik.kommune.no); 
Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no); Lesja kommune 
(postmottak@lesja.kommune.no); Levanger kommune 
(post@lavangen.kommune.no); Levanger kommune 
(postmottak@levanger.kommune.no); Lier kommune 
(postmottak@lier.kommune.no); Lierne kommune 
(postmottak@lierne.kommune.no); Lillehammer kommune 
(postmottak@lillehammer.kommune.no); Lillesand kommune 
(postmottak@lillesand.kommune.no); Lindesnes kommune 
(postmottak@lindesnes.kommune.no); Lindås kommune 
(postmottak@lindas.kommune.no); Lom kommune 



(post@lom.kommune.no); Loppa kommune 
(postmottak@loppa.kommune.no); Lund kommune 
(postmottak@lund.kommune.no); Lunner kommune 
(post@lunner.kommune.no); Lurøy kommune 
(postmottak@luroy.kommune.no); Luster kommune 
(postmottak@luster.kommune.no); Lyngdal kommune 
(post@lyngdal.kommune.no); Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); 
Lærdal kommune (post@laerdal.kommune.no); Lødingen kommune 
(postmottak@lodingen.kommune.no); Lørenskog kommune 
(postmottak@lorenskog.kommune.no); Løten kommune 
(post@loten.kommune.no); Malvik kommune 
(postmottak@malvik.kommune.no) 

Emne: Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet 
Vedlegg: Invitasjonsbrev til landets kommuner (002).pdf 
 
 
 
Til landets kommuner 
 
Regjeringen har igangsatt arbeidet med en kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Gjennom fire 
regionale dialogmøter inviteres ulike aktører til dialog og erfaringsutveksling. 
 
Vedlagt følger invitasjon fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie til deltakelse i dette arbeidet. 
 
Påmeldingsfrist er 5. mai. Se vedlagte invitasjon for mer informasjon om møtene, samt påmelding.   
 
Mvh 
Helse- og omsorgsdepartementet 
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Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere framskaffe 
utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med aktuelle 
boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Vedlegg: 
04.05.2017 Tilvisingsavtale eksempel 1348643 

04.05.2017 Samarbeidsavtale eksempel 1348644 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har behov for utleieboliger, både kommunalt disponerte boliger og ordinære 
utleieboliger. I saken foreslås at Fauske kommune i samarbeid med Husbanken og aktuelle utbyggere 
framskaffer utleieboliger gjennom tilvisningsavtaler. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og 
undertegne tilvisningsavtaler på vegne av Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Kommunen har et omfattende behov for utleieboliger av ulik størrelse – alt fra bokollektiv, 
omsorgsboliger og boliger med bemanning til små og større ordinære utleieboliger. Det er flest 
boligsøkere til ordinære utleieboliger som av økonomiske, helsemessige og/eller sosiale problemer, 
herunder flyktninger. Disse har ikke på søknadstidspunktet mulighet for å eie eller leie boliger i det 
private leiemarkedet. 
 
Boligkontoret har oversikt over søkere som er innvilget vedtak om kommunal utleiebolig men som ikke 
har fått tildelt bolig. Nedenfor gjøres rede for oversikten. 
 
Kommunens behov for utleieboliger per i dag ut fra søkere med innvilget vedtak (venteliste) 

Målgruppe Antall boliger 
Personer med rus/psykiatriutfordringer og med utfordringer knyttet til 
å bo, behov for bemannet bolig (ikke aktuelle for ordinært 
utleiemarked) 

4 

Personer med økonomiske, helsemessige eller sosiale problemer 
(aktuelle for ordinært utleiemarked)           
 

10 

Flyktninger – årlig behov (aktuelle for ordinært utleiemarked) 30 personer i 2017, 



vedtak 2018? 
 
 
Som det fremgår av tabellen er behovet rundt 40 utleieboliger i tillegg til de ordinære utleieboligene 
kommunen disponerer per i dag. Det vil være aktuelt å benytte tilvisningsavtaler for å møte noe av dette 
boligbehovet. Denne tabellen tar ikke med søkere som trenger omsorgsbolig. 
 
Kommunen ved boligkontoret har kontakt med konkrete utbyggere og Husbanken om flere 
byggeprosjekter hvor tilvisningsavtaler kan være et aktuelt boligsosialt virkemiddel. 
 
Hva er en tilvisningsavtale? 
En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune hvor kommunen gis rett til å 
henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås 
mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve 
leieforholdet. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid 
bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De øvrige 60 prosent eller mer av boligene er ordinære 
utleieboliger. 
 
Eiendomsutviklere/utleiere vil kunne få prioritet til grunnlån fra Husbanken ved utvikling, ombygging 
eller kjøp av boliger for utleie, dersom det er inngått tilvisningsavtale med kommunen. 
 
Tilvisningsavtaler er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel og kommunen ønsker gjennom dette å bidra til 
fremskaffe flere kommunalt tilgjengelige boliger, samt å bidra til et mer profesjonalisert utleiemarked. 
 
«Bolig for velferd» (2014-2020) er en nasjonal strategi for hvordan ulike velferdsaktører skal arbeide 
målrettet og samarbeide om boligsosialt arbeid og boligplanlegging. Husbankens kommuneprogram er 
en operasjonalisering av «Bolig for velferd». 
 
Sentrale mål og innsatsområder 
           

Mål Prioriterte innsatsområder 
1. Alle skal ha et godt sted å bo - hjelp fra midlertidig til varig bolig 

- hjelp til å skaffe egnet bolig  
2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til 
å mestre boforholdet 

- forhindre utkastelser 
- gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

3. Den offentlige innstasen skal være helhetlig 
og effektiv 
 

- sikre god styring og målretting av arbeidet 
- stimulere til nytenkning og sosial innovasjon 
- planlegge for gode bomiljøer 

 
 
Ved å iverksette tiltak for framskaffelse av nye utleieboliger vil Fauske kommune følge opp mål og 
prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet for personer i målgruppen. 
 
Forankring i kommunale planer:  
Kommunens samfunnsdel 2012-2025 sier; 
«Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 
for helseutviklingen til barn og unge» 
 
 
Aktuelle lovhjemler 
Kommunens forpliktelser er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens 



formålsparagraf samt §§ 15 og 27 hvor det blant annet fremkommer at kommunen skal medvirke til å 
skaffe bolig, og er forpliktet til å finne midlertidig botilbud, til den som ikke klarer det selv.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 omhandler kommunens forpliktelser til å medvirke til 
boligframskaffelse til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. § 3-2 jf. § 3-1, 
omhandler kommunens forpliktelse til å yte bistand til blant annet helsetjenester i hjemmet og 
personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Husleieloven vil komme til anvendelse i 
forbindelse med utleie av boligene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hva er gevinsten ved bruk av tilvisningsavtale? 
For kommunen betyr en tilvisningsavtale at den får tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt 
bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører. For beboerne betyr det gode og trygge 
boliger med godt bomiljø. For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med 
Husbankens grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. 
Dette vil normalt gi utleier de nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er 
nødvendig i et utleieprosjekt. 
 
Styrker et profesjonelt utleiemarked 
Tilvisningsavtaler vurderes å være et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig 
øke tilgangen på utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og 
ordinære utleieboliger i gode bomiljø. 
 
Andre hensyn 
Som det fremgår av behov for utleieboliger beskrevet i saken så haster det med å framskaffe nye boliger 
til formålet. Det vurderes derfor hensiktsmessig at kommunen går i forhandlinger med utbyggere som 
har utarbeidet konkrete byggeprosjekter, fremfor å starte egen prosjektering av nye utleieboliger. 
Kommunen vil ved realisering av egne byggeprosjekter dessuten være avhengig av at Husbanken gir 
tilskudd til utleieboliger for å få utleiepriser på et nivå som vanskeligstilte på boligmarkedet kan klare å 
forsvare. Signaler fra Husbanken tilsier at ordningen med tilskudd til utleieboliger delvis er tenkt 
erstattet med tilvisningsavtaler og kommunene anbefales å benytte den nye ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
 
Her vurderes modellen å ivareta hensyn til integrering og normalisering ved at en får en andel 
kommunalt disponerte utleieboliger i et større ordinært bomiljø. 
 
Konklusjon og anbefaling 
I henhold til nasjonal strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd», anbefaler rådmannen at det 
iverksettes samarbeid med Husbanken og aktuelle utbyggere gjennom ordningen med tilvisningsavtaler. 
Det anbefales at rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 

TILVISINGSAVTALE OM 
UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ 

BOLIGMARKEDET 
 
 
 
 
 

mellom 
 

§. (aktuell kommune) 
 

og  
 

§. (navn på eier/utleier) 
 
 

…………………………………….. 
(heretter omtalt som eier/utleier) 

 
Organisasjonsnr.: § 

 
 
 

 
 

Kommunen har med dette rett til å tilvise leieboliger til sine boligsøkere i x. (navn 
prosjekt/ adresse) 
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1. Eier  Navn:   
  Fnr/Org. nr.:    
  Adresse:  
  
   
2. Kommune  Navn:   
  Org. nr.:  
  Adresse: 
 
 
3. Eiendom  Adresse: 
  Gnr., bnr. 
  Kommune: 
 
                      
4. Hva avtalen gjelder 
Avtalen er mellom §(eier/utleiefirma) og § kommune og gjelder kommunens rett til å tilvise 
leieboliger til sine boligsøkere i (adresse) (gnr., bnr.). 

5. Avtalen gjelder disse leieobjektene 
 
Totalt (antall)  leiligheter. 

• (antall) 1-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 2-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 3-roms leiligheter på § kvm 

• (antall) 4-roms leiligheter på § kvm 

6. Hva betyr tilvising? 
Når kommunen har tilvisingsrett, så betyr det at kommunen har rett til å tilvise en ledig leiebolig til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Eieren/utleieren og boligsøkeren inngår leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.  
Kommunen er ikke part i noen del av leieforholdet mellom utleier og leietaker.  
 
7. Disse betingelsene gjelder  
 

• Det er bare boligsøkere som har behov for hjelp fra kommunen til å finne egnet bolig, som kan 
bli tilvist bolig.  

• Kommunen har tilvisingsrett til alle boliger i prosjektet som Husbanken har gitt grunnlån til. 
Kommunen kan bare tilvise til totalt § av boligene til enhver tid. 

• Husleie fastsettes i dialog mellom kommunen og utleier. Husleien skal være være den samme 
uavhengig av om boligen er tilvist av kommunen eller leid ut i det ordinære leiemarkedet.  

• Utleier må godta NAV-garanti som sikkerhet.  
• Ved brudd på tilvisingsavtalen, herunder seksjonering og salg, skal Husbanken varsles og 

lånet innfris. Når grunnlånet innfris vil denne avtalen opphøre. 
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 8. Avtalen gjelder i 20 år  
Tilvisingsavtalen løper i 20 år fra dato for utbetaling av grunnlånet. De som bor i boligene etter at 
avtalen er avsluttet må fortsatt ivaretas. Beboerne må få bo ut kontraktsperioden. De som bor i en 
kommunalt tildelt bolig bør dessuten får tilbud om ny kontrakt på samme vilkår som de øvrige 
beboerne. 
 
9. Partenes forpliktelser og rettigheter:   
§ kommune har rett til å tilvise leieboliger til sine boligsøkere. Hvis kommunen ikke benytter seg av 
denne retten innen avtalte frister (se punkt 10 og 11), kan § (eier/utleier) fritt annonsere og leie ut 
boligene til andre leietakere. 
 
Eier/utleier plikter å vedlikeholde boligene i henhold til husleieloven. Eier/utleier må også inngå en 
samarbeidsavtale som avklarer hvordan bomiljøet ivaretas. 
 
10. Hvordan tilvise boliger? 
  

a) Eier/utleier varsler kommunen skriftlig når en bolig i (adresse) blir ledig. Varselet gis 
når leietaker sier opp, eller senest to måneder før leiekontrakten utløper. 
 

b) Fire uker før boligen blir ledig skal kommunen tilvise den til ny boligsøker. Før boligsøker 
overtar, skal kommunen godkjenne at boligen er innflyttingsklar.  

 
c) Når kommunen har tilvist en bolig, skal boligsøkeren avtale visning med eier/utleier.  

 
d) Hvis boligsøkeren ikke ønsker å ta imot tilbudet om leiekontrakt, får kommunen en ukes frist 

til å finne en annen boligsøker. Kommunen må gi eier beskjed samme dag om en slik situasjon 
eventuelt oppstår.  

 
e) Blir det heller ikke denne gang inngått leiekontrakt, kan eier/utleier annonsere, holde visninger 

og leie ut boligen i ordinært marked. Det samme gjelder hvis kommunen ikke tilviser boligen 
innen fristen.  

 
f) Når kommunen har tilvist boliger innenfor gjeldende frister skal eier/utleier inngå leiekontrakt 

med kommunens boligsøkere.  
 

g) Kommunens tilvisingsrett gjelder på nytt for alle boliger når leiekontrakten utløper og ved en 
oppsigelse før det er gått fem år.      

 
11. Frister for tilvising når bygget står ferdig: 
 
Eieren/utleieren skal varsle kommunen en måned før bygget er ferdigstilt.  
 
Fra datoen bygget er ferdigstilt og boligene er klare for innflytting, har kommunen en frist på 30 
virkedager til å tilvise boliger.  
 
12. Særlige bestemmelser – stryk det som ikke passer 
 
Det er ikke avtalt noen særlige bestemmelser mellom partene. 
 
Eller 
 
Følgende særlige bestemmelser er avtalt: 
 



4 
 

 
13. Signatur   
 
Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene skal ha hvert sitt eksemplar. 
 
 
 
§ (Eier/ utleier) § kommune: 
 
 
(Signatur i henhold til firmaattest) (Signatur i henhold til fullmakt) 

Navn: Navn: 

tittel: tittel: 

Sted/ dato Sted/ dato 
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Veiledning til tilvisingsavtalen: 

Punkt 1.   Eier 
Her oppføres navn og organisasjonsnummer på eier/utleier. Dette navnet skal være i samsvar med 
eventuell låntaker til Husbankens grunnlån 

Punkt 2. Kommune 
Her oppføres navn og organisasjonsnummer på kommune (og eventuelt bydel). 

Punkt 3.  Eiendom 
Her oppføres eiendommens adresse, gårds- og bruksnummer og kommune.  

Punkt 4. Hva avtalen gjelder 
Her fylles inn navn på eier/utleier, kommune, adresse og  gårds- og bruksnummer. 

Punkt 5.  Avtalen gjelder disse leieobjektene 
Her oppføres alle leiligheter/ boliger i prosjektet, også boligene for ordinær utleie. I større prosjekt 
føres det opp antall boliger fordelt på leilighetsstørrelse. Tildelingsgsretten låses ikke til bestemte 
leiligheter/ størrelser, men en andel av boligene i prosjektet. (Se mer om dette i punkt 7). 

Punkt 6. Hva betyr tilvising? 
Eier/utleier og boligsøker inngår leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.   
Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter. Det finnes tre versjoner som ofte omtales som 
standardkontrakter, utgitt av følgende organisasjoner: 
  
• Huseiernes Landsforbund (HL) 
• Forbrukerrådet  (FR) 
• Leieboerforeningen (LbF) 
 
De tre kontraktene er ganske like på de fleste områder, men HLs kontrakt går lenger i å forplikte 
leieboerne til noe vedlikehold etter et visst antall år.  

Punkt 7. Disse betingelsene gjelder 
Boligene med tilvisingsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på 
boligmarkedet, og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig. Disse boligene skal ikke 
tildeles boligsøkere som er kvalifisert for spesialboliger, som f.eks.omsorgsboliger eller utleieboliger 
med personalbase. Disse gruppene skal bosettes i kommunalt eide boliger ved hjelp av andre 
økonomiske virkemidler.  Kommunen og utleier bør bli enige om målgruppen som et premiss tidlig i 
samarbeidet. Når målgruppen er avklart, har kommunen rett til å fordele boligene til sine boligsøkere. 
Temaet kan gjerne utdypes ytterligere i supplerende samarbeidsavtale, som revideres ved behov.  
 
Kommunen har tilvisingsrett til alle boliger i prosjektet hvor Husbanken har innvilget grunnlån, men 
kan til enhver tid bare råde over en avtalt, øvre andel av boligene. For bygninger med mer enn fire 
boliger skal ikke andelen overstige 40 prosent av boligene i anlegget. Dette bidrar  til at utleieboligene 
med tilvisingsavtale  blir spredt i ordinære og gode bomiljø. Samtidig gir det fleksibilitet for begge 
parter over tid. I perioder der kommunen har behov for færre boliger kan andelen være lavere enn 40 
prosent. 
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Kommunal selvskyldnergaranti for husleieavtale 
Det er normalt at utleier krever en form for sikkerhet for eventuelt manglende husleie, fravikelse og 
andre krav som oppstår ved mislighold av avtalen. Denne sikkerheten kan være i form av et depositum 
eller en garanti. Garanti kan kjøpes av private selskaper, av banker eller den kan utstedes av 
arbeidsgiver, NAV eller annen offentlig myndighet. 
 
Det er naturlig å forvente at det i utleieboliger med tilvisingsavtaler vil være beboere som bare kan 
klare å stille sikkerhet gjennom en garanti fra NAV. Utleier må godta kommunal selvskyldnergaranti for 
husleieavtale.  
 
Kommunen kan benytte seg av kommunal selvskyldnergaranti for husleieavtale, fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Selvskyldnergaranti for husleieavtale 
 
Garantien er ikke del av husleieavtalen, og regulerer i utgangspunktet bare rettsforholdet mellom 
kommunen som garantist og utleier. 
Garantien er en selvskyldnergaranti. Det er nødvendig å presisere dette fordi en garanti etter 
alminnelige garantirettslige regler regnes som ”simpel” om ikke annet  fremgår. En selvskyldnergaranti 
innebærer at garantisten plikter å utbetale garantibeløpet selv om det skulle være uenighet mellom 
utleier og leier i det underliggende husleieforholdet. 
Når kommunen stiller selvskyldnergaranti, hefter den sammen med leier for kravet, og utleier behøver 
ikke søke dekning hos leier før han kan holde seg til garantisten. Dette betyr at utleier ikke plikter å 
prøve å tvangsinndrive kravet direkte fra leier før garantien utløses.  

Punkt 8. Avtalen gjelder i 20 år 
Avtalen løper i 20 år fra Husbankens utbetalingsdato for grunnlånet. Gjelder lånet oppføring av nye 
boliger betaler vi det ut når boligen har fått ferdigattest fra kommunen. Detaljerte betingelser for 
utbetaling  av grunnlån finner dere i tilsagnsbrevet fra Husbanken. 

Punkt 9. Partenes forpliktelser og rettigheter  
Her omtales kommunens rett til tildeling og hvordan boliger kan annonseres på det ordinære 
leiemarked hvis kommunen ikke benytter seg av tilvisingsretten. Dette er detaljert beskrevet i 
avtaleteksten i punkt 10. 

Samarbeidsavtale 
Kommunen skal sammen med utleier bidra til et godt bomiljø. En samarbeidsavtale mellom 
kommunen og utleier skal supplere tilvisingssavtalen om tildelingsrett. Her skal driftsfasen, forvaltning 
av bebyggelsen, samarbeidsmøter, oppfølging av beboere og bomiljøet beskrives. Samarbeidsavtalen 
må foreligge i en kortfattet form før søknad sendes Husbanken. Når boligene er ferdige, og de første 
leietakere flytter inn, er samarbeidet mellom utleier og kommune tett. Dette er også egnet tid for 
detaljering/revidering av samarbeidsavtalen. For mange eiere vil utleie av bolig være nytt. Det er 
derfor viktig å åpne opp for at partene har mulighet til å revidere samarbeidsavtalen. 

Punkt 10. Hvordan tilvise boliger? 
Tilvisingsavtalen inneholder standardprosedyre for tildeling av bolig som kan benyttes i alle kommuner 
uavhengig av antall boliger i prosjektet.  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/selvskyldnergaranti_for_husleieavtale.pdf


7 
 

Punkt 11. Frister for tilvising når bygget står ferdig 
Ferdigstillelsesdatoen er datoen når bygningen er klar for innflytting etter at ferdigattest er gitt av 
kommunen. Ferdigbefaring/overtakelse skal være gjennomført,  og bygningen skal være overlevert til 
utleier. 

Punkt 12. Særlige bestemmelser  
Her oppføres eventuelle særlige bestemmelser som er inngått mellom partene. 

Punkt 13. Signatur  
Tilvisingsavtalen signeres av begge parter, eier av utleieselskapet og kommunens rådmann, eller andre 
i kommunens ledelse.  
 
Før vi betaler ut grunnlånet må dere tinglyse rettighet om tilvising på eiendommen.  Kartverkets mal 
ved tinglysing av rettighet i fast eiendom skal benyttes.  Malen «erklæring om rettighet i fast 
eiendom» finner dere på kartverkets hjemmeside  
 
Erklæring om rettighet i fast eiendom 
 
 
 

http://www.kartverket.no/eiendom/alle-skjemaer-eiendom/Erkaering-om-rettighet/Erklaring-om-rettighet-eller-servitutt---bokmal/
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNE OG UTLEIER 

1. Formål 
 
Formålet med samarbeidsavtalen er å sørge for at utleieeiendommen representerer et stabilt, godt 
og trygt bomiljø for beboere, kommunen, og utleieren.  

Eiendommen:   
Adresse: 

  Gnr/bnr: 
  Kommune: 

Dersom kommunen inngår nye tilvisingsavtaler med utleier, skal samarbeidsavtalen oppdateres med 
de nye eiendommene.  

2. Parter 
 
Utleier:  

Navn: 
Org.nr: 
Adresse: 

Kommune:   
Navn: 
Org.nr: 
Adresse:  

3. Varighet 
 
Samarbeidsavtalen løper parallelt med inngått tilvisingsavtale og skal vare i minst 20 år fra 
utbetalingen av grunnlånet.  

4. Rettigheter og plikter 
 
a. Tilvising og prosedyre for å inngå leiekontrakt beskrives i tilvisingsavtalen mellom partene. 
b. Utleier og boligsøker inngår kontrakt etter husleielovens bestemmelser. Kommunen er ikke part i 

leieforholdet. 
c. Utleier skal sørge for god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av prosjektet i avtaleperioden 

med kommunen.  
d. Kommunen skal følge opp beboere med behov for kommunale tjenester på en god måte, og søke 

å bidra til et godt og stabilt bomiljø.  
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5. Samarbeidsmøter 
 
Samarbeidet skal som et minimum omfatte dette:  

• Utleieren og kommunen møtes fast en gang per år, og ellers etter behov. 
• Utleieren tar initiativ til å møte beboere fast to ganger per år, og ellers etter behov. 
• Møte mellom kommunen og beboere holdes ved særlige behov. 

6. Signatur 
Denne samarbeidsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt 
eksemplar. 

 

Sted/dato:_________________ 

 

Utleier:       x kommune 

 

_______________     __________________ 

Navn/tittel:      Navn/tittel 
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Veiledning til samarbeidsavtalen 

Punkt 1.   Formål 
Tilvisingsavtalen mellom utleier og kommune beskriver hvordan boligene skal tilvises og hvordan 
kommunikasjonen skal være underveis. Husbankens lånetilsagn og gjeldsbrev/låneavtale beskriver 
forutsetninger for finansieringen. 

Målet med samarbeidet er at partene skal bidra til at eiendommen utvikler seg godt. Det handler både 
om å vedlikeholde bygningene og om å ta vare på bomiljøet.  

Det er viktig at partene blir enige om hvilke prioriterte brukergrupper som skal tilvises boligene. Ulike 
grupper har ulike behov, og disse må partene ta hensyn til i planleggingen av forvaltning, drift, 
vedlikehold og bomiljøarbeid. 

Punkt 2. Parter 
Med «utleier» mener vi den som disponerer bygget som leilighetene befinner seg i. Er utleieren et 
eksternt forvaltningsselskap, bør det også være part i avtalen.  

Med «kommune» sikter vi til instansen i kommunen som har ansvar for oppfølging av avtalen.  

Punkt 3.  Varighet  
Alle avtaler som gjøres skal følge den samme tidsperioden.  

Samarbeidsavtalen dere legger ved søknaden til Husbanken kan være kortfattet og enkel. I tiden rundt 
første innflytting og i løpet av første driftsår vil utleieren og kommunen ha mye kontakt. Det anbefales 
derfor å revidere samarbeidsavtalen i dette tidsrommet, slik at dere fanger opp nye momenter som 
avtalen bør omfatte.  

Dere bør ikke avvikle samarbeidet helt når avtaleperioden er over. De som bor i boligene etter at 
avtalen er avsluttet må fortsatt ivaretas. Beboerne må selvsagt få bo ut kontraktsperioden. De som 
bor i en kommunalt tildelt bolig bør dessuten få tilbud om ny kontrakt på samme vilkår som de øvrige 
beboerne.  

Punkt 4. Rettigheter og plikter 
Alt som handler om tilvisingen av boliger beskrives i tilvisingsavtalen. Husleieavtalen inngås mellom 
utleier og boligsøker, og må oppfylle Husbankens krav beskrevet i gjeldsbrev/låneavtale og 
tilsagnsbrevet. Kommunen er ikke part i leieforholdet, men har ansvar for å utvikle og vedlikeholde et 
godt bomiljø. Det er også kommunen som har ansvaret for å følge opp leieboere som trenger det, 
både i boligen og ellers.  

Ifølge tilvisingsavtalen har utleier plikt til å skrive kontrakt med leieboerne som får tilvist bolig av 
kommunen, med mindre utleier har saklig grunn til å nekte. Det som kan regnes som saklige grunner 
er at utleier har tidligere erfaring med boligsøkeren eller at personen er utenfor målgruppen. 

Utleier inngår kontrakt med leieboer. Alle sider av leieforholdet skal løses ved bruk av husleieloven. 
Kommunen har ikke noe ekstra ansvar for skader eller manglende betaling, selv om leieboeren er 
tilvist bolig av kommunen. 

Skal boligprosjektet bli vellykket er det viktig at dere sikrer en god sammensetning av beboere og et 
godt bomiljø. Utleieren og kommunen må enes om hvordan beboersammensetningen skal være. 
Dette er spesielt viktig å ta hensyn til når kommunen tilviser boliger, men skal vurderes i alle tilfeller.  

Dere bør sette inn tiltak tilpasset beboerne for å sikre gode bomiljøer. Vi anbefaler dere likevel å legge 
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til rette for at beboerne kan organisere seg i tråd med kapittel 6 i husleieloven, det vil si velge en 
tillitsvalgt som representerer beboerne overfor utleieren. Et formalisert samarbeid med beboerne gjør 
det lettere for dere å gi et samlet og godt tilbud. Dere bør vurdere å sette av en andel av 
husleieinntektene til et fond som beboerne disponerer i samråd med utleier og/eller kommune. 
Summen må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dere bør utarbeide egne retningslinjer for et slikt 
beboerfond. 

Flere av beboerne vil sannsynligvis ha behov for tjenester knyttet til boforholdet. Dette er kommunens 
ansvar. Det innebærer blant annet å:  

• fremme sosial trygghet og bidra til likeverd og likestilling 
• forebygge sosiale problemer 
• bedre levevilkårene for vanskeligstilte 
• bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig,  og ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre 
 

Beboerne er en viktig ressurs i bomiljøarbeidet, så fremt de blir involverte og får reell innflytelse. 
Beboernes kjenner bosituasjonen best av alle og må behandles som en likeverdig part.  

For at beboerne skal bli i stand til å uttrykke seg med en samlet stemme er det viktig at kommunen og 
utleier legger til rette for dette. Dere kan allerede i kontraktsmøtet spørre nye beboere om de er 
interessert i å engasjere seg i bomiljøet. Kommunen bør ha ansvar for å opprette en beboerforening 
og sørge for at den får nødvendig hjelp i oppstartsfasen. Leieboerforeningen kan for eksempel gi 
praktisk bistand. Utleier har ansvar for at det finnes hensiktsmessige fellesarealer som beboerne kan 
bruke til forskjellige aktiviteter.  

Punkt 5. Samarbeidsmøter, se samarbeidsavtalen punkt 5. 
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