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Forord

Visjonen for den nasjonale boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Boligens betydning
for generell velferd og samfunnsdeltakelse har de senere årene fått økt fokus. Uten bolig er det
vanskelig å delta i samfunnet, i arbeidslivet og i sosiale relasjoner og bolig er derfor et av

fundamentene i den norskevelferdspolitikken.

Boligmarkedet fungerer greit for mange, men ikke for alle. Det finnes flere grupper som stiller svakt
på boligmarkedet og som har behov for bistand til å komme seg inn i en egnet bolig eller for å
opprettholde en egnet bolig. Det kan være økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker til
problemene eller en kombinasjon av disse. Planen er først og fremst rettet mot disse gruppene.

Det finnes ulike virkemidler i arbeidet med å bistå personer i det boligsosiale arbeidet, både statlige
og kommunale. Planen tar for seg ulike grupper som er kartlagt som vanskeligstilte på boligmarkedet
og redegjør for ulike virkemidler som kan benyttes i det boligsosiale arbeidet.

Planen er en revidering av Oppdal kommunes boligsosial handlingsplan for perioden 2006-2017.

Det har vært følgende deltakere i arbeidsgruppa:

Eirik Kvål enhetsleder Bygg og eiendom

Lill Wangberg - enhetsleder Hjemmetjenesten

Anne Kristin Loeng - enhetsleder Helse og familie

Hans Bøe NAV

Merete Nylende - konsulent Bygg og Eiendom

Turid Dørum - leder Oppdal Sevicetorg

Frøydis Lindstrøm - enhetsleder Opplæring og bolig
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1.0 VISJONFORBOLIGSOSIALTARBEID
Alle skalkunnebo i en nøktern bolig tilpassetsinebehovi et godt bomiljø

2.0 MAL I BOLIGSOSIALTARBEID

2.1 Nasjonale mål for boligsosialtarbeid
En god og trygg bolig kan være en forutsetning for en stabil tilknytning til arbeidslivet, for å ta
utdanning og for en god helse. Trygge boforhold legger til rette for integrering, forebygger
kriminalitet og gir gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Derfor er det boligsosiale
arbeidet sentralt i arbeidet med å bedre levekårene blant vanskeligstilte.

Nasjonale mål for boligsosialt arbeid er:
økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
økt boligsosial kompetanse i kommunene
økt boligsosial aktivitet i kommunene

Ansvar og oppgaver innenfor den boligsosiale politikken er fordelt på flere forvaltningsnivåer,

men kommunene har hovedansvaret for å iverksette politikken på området. Det boligsosiale

arbeidet skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får den hjelpen de trenger for å

oppnå en trygg bosituasjon. Dette forutsetter en god og integrert planlegging i kommunene

og forankring på høyt politisk og administrativt nivå. Staten skal sikre juridiske rammevilkår,

gi økonomisk støtte til prioriterte formål og legge til rette for kompetansehevende tiltak.

(Stortingsmelding 1S-2011)

Et hovedmål i norsk boligpolitikk er at "flest mulig av dem som ønsker det, skal kunne

etablere seg i egen eid bolig" (Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet, Prop.1S

(2010-2011, 5.101)

2.2 Kommuneplan for Oppdal kommune
Oppdal kommune sin kommuneplan - det gode liv i ei attraktiv fjellbygd, har som målsetting
å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet i Oppdal. De kritiske suksessfaktorene
er folkehelse, omsorg og stedsutvikling.
Om folkehelse beskriver planen at vi skal forebygge mer for å reparere mindre. Det skal
satses på forebyggende og helsefremmende arbeid - dette skal bla. Skje gjennom arbeid for å
fremme gode levevaner, tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og tilrettelegge for gode
boforhold. Om gode boforhold sier planen: Bosted er base for livsutfoldelse, lek og sosiale
samhandlinger. Det "å bo" innebærer identitet og nettverk, og er utgangspunktet for
deltakelse i samfunnet. Målet er at alle skal kunne bo i en nøktern bolig tilpasset sine behov i
et godt bomiljø. Oppdal kommune må spesielt arbeide med å gi bedre botilbud til yngre
funksjonshemmede.

Om omsorg beskriver planen at vi skal bidra til at den enkelte kan leve trygt, meningsfullt og
mest mulig selvstendig - dette skal bl.a. skje gjennom å skape mest mulig helse, satse på
universell utforming og god næromsorg. Om universell utforming sier planen: Alle skal kunne
delta i samfunnet på likeverdige vilkår, uavhengig av funksjonsevne og ressursstyrke. Målet
er å utvikle et samfunn der alle kan delta og nyttiggjøre seg ulike tilbud. Tilgjengelighet for
alle må legges til grunn for utformingen av offentlige og publikumsrettede bygg, boliger,
arbeidsplasser, uteareal og transportmidler.
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2.3 Mål for boligsosialhandlingsplan
Oppdals innbyggere skal ha mulighet til å bo i en nøktern bolig tilpasset egne behov

3.0 V1RKEMIDLER

	

3.1 Husbankensvirkemidler

Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig. Husbanken skal bistå den
enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. En

god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å ele sin egen bolig, eller til
å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. Derfor er boligsosialt arbeid Husbankens
hovedprioritet.

3.1.1 Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for de som har lav inntekt og problemer med

å betale boutgiftene. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og
behandler søknadene.

Oppdalkommunevil drive aktiv markedsføringfor ordningenslik at demed rettigheter blir
gjort kjent med ordningenmed bostøtte.

3.1.2 Startlån; kjøp av bolig, refinansiering, utbedringslån
Startlån er et virkemiddel kommunen har for å hjelpe økonomiske vanskeligstilte til å skaffe

seg bolig, utbedre boligen man bor i, eller trenger hjelp for å beholdeboligen.

Personer som ikke kan få lån i private banker eller som mangler egenkapital som for
eksempel unge i etablererfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede,
flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag kan søke om startlån.

Det er opp til kommunen om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil
også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld.

Startlånkangistil:
Topp -eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
Refinasiering slik at man kan bli boende i nåværende bolig
Toppfinansiering ved bygging av ny bolig
Utbedring av bolig

Oppdalkommunehar utarbeidet retningslinjerfor hvordanordningenkan utnyttes på best
mulig måte i det boligsosialarbeidet.

3.1.3 Boligtilskuddtil utbedring og tilpasnindkjøp av bolig
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for særlig vanskeligstilte på

boligmarkedet.

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd I forhold til økonomisk
situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.
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Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen, for eksempel på grunn av
funksjonshemming,kan det søkesHusbankensregionkontor om tilskudd til profesjonell
prosjekteringshjelputført for eksempel av arkitekt.

For mer utfyllende opplysningerom Husbankensvirkemidler: www.husbanken.no

Oppdalkommunevil drive aktiv markedsføringpå kommunenshjemmesideslikat Husbankens
ordningergjøres kjentblant Oppdalsinnbyggere.

3.2 Kommunale virkemidler

3.2.1 økonomisk sosialhjelp
Tfidelingav økonomisksosialhjelplovreguleresgjennom Lovom sosialetjenester i NAV. Det
følger av bestemmelsen at den som ikke kan sørgefor sitt livsoppholdgjennom arbeid eller
ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.
Bestemmelsensprimære mål er å sikre alle som oppholder segI Norge forsvarlig livsopphold.
økonomisk stønad kan gissom bidrag, lån, garanti for lån eller varer og tjenester.
økonomisk stønad er en subsidiærytelse, og med dette menes det at alle andre muligheter
skalvære forsøkt før det kan innvilgesøkonomiskstønad. Stønaden er ment å skullevære av
midlertidig, kortvarig karakter. Systemet er med andre ord ment å skullefungere som et
slags"nedre sikkerhetsnetr.

I alle saker blir det foretatt en individuellvurdering hva somer en del av nødvendig
livsopphold,det vil si hvilke utgifter det er riktig å leggetil grunn for ved utmåling av stønad.
Boutgiften er den største enkeltutgiften for mange husholdninger. Løpende utgifter til bolig,
så som husleie, faste utgifter i borettslag, sameie og liknende er en del av livsoppholdet.
Hjelp til betaling av renter på boliglån må som regel vurderes på samme måte. Dette
innebærer at de som ikke har inntekt nok til å dekke disseutgiftene selvetter at alle andre
muligheter er forsøkt, kan få økonomiskhjelp til å dekke dette fra NAV. Boligenbør være
god stand og ha nøktern standard som er tilpasset husholdningenssammensetning og
størrelse. Dersom boutgiftene er så høye at søkeren Ikkevil være i stand til å betjene disse
med de inntekter vedkommende har, eller kan forventes å få, kan NAV stille vilkår om at
boutgiften reduseres. Dette kan innebære at vedkommende må bytte bolig.

I noenleieforhold på bolig, deriblant på kommunale utleieboliger, kreves det at leietaker kan
stille et depositum. Ikke alle har oppsparte midler eller fyller vilkårene til å få lån til dette
formålet i ordinær bank, og da kan NAV stille med garanti for depositum dersom
vedkommende fyller vilkårene for det. Dersom garantien må innfris helt eller delvis,vil
vedkommende få et lån fra NAV på tilsvarende beløp.

3.2.2 økonomisk råd og venedninghjeldsrådgiving
Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd ogveiledning til personer med
økonomiske problemer. I Oppdal er dette lagt til NAV-kontoret. Hensikten med slik
rådgivninger å hjelpe personer slikat de blir i stand til å styre økonomien sin selv.

Rådgivningenvil variere avhengigav behovet. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere
pengene (sette opp budsjett) slikat man ikke får betalingsvanskeligheter.Det kan ogsåvære
hjelp til å få oversikt over den økonomiske situasjonen, inngåavtale om utsettelse eller
nedbetalingsplan/ frivillig gjeldsordningmed kreditorer. Dersom man har gjeld det er umulig
å betjene kan man få hjelp til å søke gjeldsordningog komme i kontakt med namsmannen.
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Økonomisk rådgivningog gjeldsrådgivningforutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver

kommunen/ NAV og forutsetter at det leggesfram de opplysningenesom trengs for å kunne
gi rådgivning.

For ytterligere opplysninger:htt : www.o dal.kommune.no Global- men T'enester NAV

Detforutsetteset tett samarbeidmellomPlanogforvaltningogNAVI sakerderhusbankens
virkemidlereraktuelle.

3.2.3 Hustomter til selvkostpris
Oppdal kommune selger boligtomter til selvkostpris.Dissetomtene ligger lavere i pris enn de
tomtene som selgesprivat. Pr. februar 2012 har kommunen ledige boligtomter til salgspå
Brennhaug/Mjøen, Bjørkmoen, Driva, Fagerhaug,Lønsetog Midtbygda. Tomteprisene
varierer fra rundt kr.37.000 (festetomt) til kr.437.000,-

4.0 BOLIGSOSIALTARBEIDI OPPDAL—STATUS-

	

4.1 Status for oppdal kommunes utleleboliger pr.2011

Oppdal kommune disponerer I dag:

49 utleieboliger til ulike formål, hvorav ingen tilrettelagt for funksjonshemmede

37 omsorgsboligertil eldre og funksjonshemmede

21 heldøgnsomsorgsleilighetertil utviklingshemmedei bofeliesskap
BOAS:Bjerkehagenbo-og aktivitetsenter, BOASer en bolig med heldøgnsomsorg.
Det er pr tiden 23 leiligheter og det er planlagt utbygdmed 21 leiligheter våren 2013.
BOASer hovedsakeligbebodd av eldre med ulike omsorgsbehov

Det er i dag liten grad av ledighet I kommunale utleleboliger. Boligene fungererpr. i dag i

liten grad som gjennomgangsboliger,men i stor grad som permanente botilbud.

	

4.2 Status for vanskeligstilte på boligmarkedet

Kartleggingenviserat det av de somdefineressomvanskeligstiltepåboligmarkedetpr. høsten2011
utoverde somharet botilbuder:

22 ensligesomharbehovfor ordinærboligmens
34 personerharbehovforsamlokalisertomsorgsbolig.
9 personerer 18 år ogyngre.17 personerer 20 år ogyngre27 personerer under30 år.
23 av personenebor pr. I daghjemmehosmorogfar.
10 til 15 flyktningermedbehovfor bolig.
Det meldesherom behovfor et øktantallboenhetermedplasstll storefamIlier- fra 6-8
personer.

Det ble I 2010 prosjektert boliger for unge funksjonshemmede I Luvelen9. Prosjektet
forutsetter riving av eksisterende utleiebolig for byggingav 8 +1 nye leiligheter. Prosjektet er
fremmet som sak i handlingsprogrammet I 2010 og 2011 uten at dette har blitt prioritert.
Prosjektet blir igjen fremmet som sak I handlingsprogrammet2012.
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4.3 Status for kommunens bruk av boligsosialevirkemidler pr.2012

Pr, 1.1.2012 er lånemassen:

Startlån: kr. 18 022 410

Utbedringslån: kr. 205 682

Tilskudd : kr. 681 107

5.0 UTFORDRINGER

5.1 Organiseringog forankring av boligsosialtarbeid

Kommunaleutleieboliger:
Bygg og Eiendom har ansvar for kommunens utleieboliger. Dette innebærer også ansvar for

tildeling /utleie av kommunale boliger. Det er utarbeidet egne retningslinjer og kriterier for

tildeling (Sevedlegg).

Bygg og eiendom har videre ansvar for vedlikehold av kommunale utleieboliger. Bygg og

eiendom har ansvar for å sette opp prioritert liste for vedlikehold.

Omsorgsboliger:
Tildeling av omsorgsboliger til eldre og funksjonshemmede gjøres av inntaksteam som består

av hjemmetjenesten, sykehjemmet og Opplæring og bolig.
Det er utarbeidet retningslinjer og kriterier for tildeling.

Husbank:
Ansvar for Startlån, boligtilskudd og bostøtte er pr.2011 fordelt på flere enheter og aktører.

5.2 Bruk av virkemidler
Det er et mål for Oppdal kommune at Husbankens virkemidler blir tatt aktivt i bruk. Dette vil

ha ringvirkninger for aktuelle brukere som defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet

ved at de sikres et tilstrekkelig godt botilbud med en økonomisk sikkerhet. Videre vil det

kunne ha positive konsekvenser for kommunens utgifter på sosialbudsjettet.

Husbanken har gitt uttrykk for at de kommunene som best nyttiggjør seg av Husbankens

boligsosiale virkemidler, er de som har samlet tiltakene og hvor ansvaret ligger hos en

koordinator i kommunen.

Påbakgrunn av dagensutfordringer knyttet til somordning,prioritering og oppfølging av
ulike oppgaver i det boligsosiolearbeidet,er det behovfor å etablereen koordinerende
funksjonfor boligsosialt arbeid i Oppdal.

5.3 Utfordringer knyttet til de ulike målgrupper i fremtiden

5.3.1 Ungefunksjonshemmede:
Det er gjennom kartlegging kjent at det er en økning av antall unge funksjonshemmede som

har behov for bolig med tilrettelagte tjenester. Enkelte med behov for samlokalisert bolig og

enkelte med behov for oppfølgingsbistand i bolig.
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6.4 Helhetlig handlingskjede i boligsosialtarbeid
Det overordnede ansvaret for kommunale husbanksaker (kommunale utleieboliger)
er delegert til Bygg og eiendom.
Det overordnede ansvaret for husbankens virkemidler til enkeltpersoner er delegert til Plan
og forvaltning (boligtilskudd og startlån - bostøtte saksbehandles i samarbeid med Helse og
familie). Det forutsettes et tett samarbeid mellom Plan og forvaltning og NAV i saker der
husbankens virkemidler er aktuelle.

Det er et klart behov for at Oppdal kommune arbeider helhetlig med virkemidler knyttet til
boligsosialt arbeid. Dette foreslås løst gjennom tverrfaglige team og samarbeid ved

utleietildeling og bruk av husbankens stønadsordninger. Det delegeres oppgaver og ansvar til
en som skal inneha en koordinatorfunksjon i kommunen. Dette vil øke muligheten for å

utnytte de ordninger som er tilgjengelig både for kommunen og vanskeligstilte på
boligmarkedet på en offensiv måte. Servicetorget skal inneha denne funksjonen.

6.5 Etableringav nye boenheter
Samlokaliserte boliger for unge funksjonshemmede
Oppdalkommune skal i planperiodenrealisereprosjekt med byggingav nye
boenheter i Luveien.

Etablering av botilbud for unge med bistandsbehov i eksisterende kommunale
boliger
Ungemed lette bistandsbehovskal henvisestil prioritering i kommunaleutleieboliger.

Etablering av egnede rimelige boliger for enslige
Oppdalkommune skalferdigprosjektere rimelige, nøkterneboligerfor ungeog
enslige.

6.6 Retningslinjerfor tildeling av utleieboliger
Det foreligger nye reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

(se vedlegg)

6.7 Vedlikehold av kommunale omsorgsleiligheter og kommunale utleieboliger
Det er avsatt små driftsmidler til vedlikehold av den kommunale boligmassen. De ressursene

som er avsatt til vedlikehold går for det meste til nødvendige reparasjoner. Tabellen under
viser årlige vedlikeholdsutgifter de stistetre årene:

2011 2010 2009

omsorgsboliger 940.000 852.000 700.000

utleieboliger 506.000 702.000 700.000

Når det er snakk om større oppgradering av bygningsmassen kan vi benytte
investeringsmidler. Disse lånte midlene kalles rehabiliteringsmidler. Det blir årlig avsatt 2.0
mill, kr til dette formålet. Disse midlene skal brukes på all kommunal bygningsmasse. Det er
en forutsetning at midlene ikke skal anvendes til løpende vedlikehold, men til
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5,3,2 Unge i etableringsfasen uten egenkapital:
Å komme seg inn på boligmarkedet kan for unge være vanskelig. Boligprisene i Oppdal er
relativt høye, og mange unge har ikke egenkapital. Retningslinjene fra finanstilsynet er
strammet inn ved at lån normalt ikke må overstige 85 prosent av boligens markedsverdi.
Servicetorget har de siste årene hatt en markert økning i henvendelser som gjelder
toppfinansiering.

5.3.3 Økonomisk vanskeligstilte:
Med stadig relativt høye boligpriser og tilsvarende høye leiepriser i Oppdal, kombinert med
strengere krav til egenkapital i forbindelse med banklån er inngangsbilletten til
boligmarkedet ofte uoppnåelig for økonomisk vanskeligstilte. Enforholdsvis høy andel av
disse er naturlig nok ungdom, men også andre svake grupper og kanskje i første rekke enslige
med bare en inntekt, er avhengig av hjelp fra det offentlige for å klare boutgiftene. For å
klare målsettingen om å gjøre flest mulig i stand til å eie sin egen bolig er en helt avhengig av
aktiv veiledning/ hjelp og bruk av husbankens ulike virkemidler. Det er også viktig at
kommunens utleieenheter gjenspeiler behovet til de ulike målgruppene.

5.3.4 Flyktninger:
Oppdal har som regel mottatt 10-15 nye flyktninger pr. år. Det er utfordringer knyttet til
tidsaspekt og boligtype. Vi får varsel forholdsvis kort tid før ankomst og famlliestørrelsene er
svært variable. Flyktningene foretrekker å bo sentrumsnært da de svært sjelden disponerer
bil.

6.0 T1LTAK

	

6.1 Plan for disponeringav eksisterende utleieboliger
Eksisterende kommunale utleieboliger skal tildeles ved ledighet etter prioritering av søkere
av tverrfaglig team. Det er en intensjon at de som leier en kommunal bolig i en periode som
leietakere skal settes i stand til å skaffe seg egen egnet bolig, enten ved privat leie eller kjøp.
Det skal ved en hver kontrakts utløp gjøres en individuell vurdering av hvorvidt leiekontrakt
skal fornyes.

Kommunen har et eget ansvar for å skaffe tilveie egnede boliger ved mottak av flyktninger.
Når det gjelder boliger til flyktninger i tiden etter mottak, arbeides det etter at:

Flyktninger kan leie kommunal bolig første 3 år - dette vil kreve boliger av ulik
størrelse

Flyktninger som har bodd i Oppdal over 3 år leier bolig på privat marked i 2 år
Flyktninger som har bodd i Oppdal over 5 år kan få bistand til å vurdere å eie egen
bolig om ønskelig.

	

6.2 Arena for årlig informasjonsmøte
Det etableres et årlig informasjonsmøte der leietakere inviteres til orientering om ulike
virkemidler for etablering i egen bolig, privat leid eller eid. Koordinator delegeres ansvar for
organisering og tilrettelegging.

	

6.3 Tverrfaglig team for tildeling av kommunale utleieboliger
Teamet ledes av Bygg og eiendom som innkaller til møter etter behov.
Medlemmer i teamet består av NAV, Helse og familie, hjemmetjenesten og Opplæring og
bolig. Evt andre aktuelle samarbeidspartnere innkalles ved behov.
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oppgraderingen av standarden både som følge av tidligere mangelfullt vedlikehold og nye
krav fra brukere og sentrale forskrifter. Midlene forutsettes anvendt på en planmessig og

behovsrettet måte og minimumsbeløpet for hver investering er på 100.000 kr.

Vi har utarbeidet en forenklet tilstandsvurdering av kommunens boliger i verktøyet 1K-Bygg

(se vedlegg).
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Vedle 1 Kommunale boli er i 0 dal kommune

Aunev n 31 A

Aunev en 31 B

Aunev en 31 C

Aunev en 31 D

Aunev en 31 E

Aunev en 31 F

Aunev en29 A

Aunev n 29 B

Lu1 etas'em/ aras'e

Lu,2. etas'em/ aras'e

Lu inve en 10 a

Lu inv en 10 b

LU inv en 10 c

Lu inve en 10 d

Mo 0 svin en 1 a m/ aras'e

M o svin en 1 b m/ araie

MO 0 svin en 1 c m/ arase

M vin en 1 d m/ ras'e

Mo svin en 6

bottger




3-roms 4-roms m2

Tilaisrtgelighet

HusNis HMs




1 1




50 m2 4837 Leili he Nei Nei Utleld K Tverrfa I r.

1 1




50 m2 4837 Leili het Nei Nei Udeid K Tverrfa F r.

1 1




50 m2 4837 Leili he Nei Nei Udeid K Tverrf i r.

1 1




50 m2 4837 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrf li r.

1 1




50 m2 4837 Leiti het Nei Nei Utleid K Tverrfa U r.

1 1




50 m2 4837 Leili het Nei Nei utield K Tverrfa li r.

1




1 119 m2 6806 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

1




1 119 m2 6806 Tomann Nei Nei utieid K Tverrfa li r.

1




1 100 m2 5742 Tomann Nei Nei Utleld K Tverrf li r.

1




1 100m2 5742 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

1




1 116 m2 5960 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

1




1 116 m2 5960 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrfa I r.

1




1 116 m2 5960 Tomann Nei Nei Utteld K Tverrfa li r.

1




1 116m2 5960 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrf li r.

1 1




57 m2 3933 R Nei Nei Udeid K Tverrfa li r.

1 1




57 m2 3933 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

1 1




57 m2 3933 R Nei Nei Utleid K Tverrfa I r.

1 1




57 m2 3933 R Nei Nei Utleid K Tverrf li r.

1




1 65 m2 5412 E Nei Nei utield K Tverrfa li r.
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Os ve en 4 a 1




1 85 m2 4012 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 4 b 1




1 85 m2 4012 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 4 c 1




1 85 m2 4012 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 4 d 1




1 85 m2 4012 Leili het Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 6 a 1




1 85 m2 4491 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 6 b 1




1 85 m2 4491 Leiti het Nei Nei utlekt K Tverrfa ii r.

Os ve en 6 c 1




1 85 m2 4491 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Os ve en 6 d 1




1 85 m2 4491 Leili het Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Roserin en 26 1




1 E en avtE Nei Nei Prestebolig K




Riskeve en 10 1 1




63 m2 4906 R Nei Nei Utleid K Tverrfa ii r.

Riskeve en 14 1 1




63 m2 4906 R Nei Nei Utteid K Tverrfa li r.

Riskeve en 16 1 1




63 m2 4906 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 18 1 1




63 m2 4906 R Nei Nef Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 3 1 1




65 m2 5167 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 4 1 1




65 m2 5167 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 8 1 1




65 m2 5167 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 11 1 1




65 m2 5167 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 13 1 1




65 m2 5167 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 1 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 2 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 5 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Riskev en 6 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei Utteid K Tverrfa li r.

Riskeve en 7 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.
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Riskeve en 9 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Riskeve en 12 1




1 76 m2 5412 R Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Sildreve en 5B, h belleli het 1 1




50 m2 3752 R Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Sildreve en 5C, h bellelli het 1 1




50 m2 3752 R Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Sildreve en 5D, h belleili het 1 1




50 m2 3752 R Nei Nei pusses opp K Tverrfa li r.

Sildreve en 5E, h belleili het 1 1




50 m2 3752 R Nei Nei utleid K Tverrfa li r.

Sko I vest, Tå vollan 1




1 132 m2 5752 Tomann Nei Nei Opplæring og bolig K Tverrfa li r.

Sko I øst, Tå vollan 1




1 132 m2 4837 Tomann Nei Nei Utleid K Tverrfa li r.

Sum 50 23 16 11





Husleie pr. 1. jan.-11
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VEDLEGG2

RETNINGSLIMERFORT1LDELINGAV KOMMUNALE UTLE1EBOL1GER1OPPDALKOMMUNE

Innledende bestemmelser

Formål
Retningslinjene skal legge til rette for at personer som omfattes av målgruppen i
retningslinjene, kan få leie en nøktern og egnet kommunal bolig. Retningslinjene skal bidra til

økt rettsikkerhet for søkere til kommunal bolig.

Kommunal bolig
Med kommunal bolig menes ordinære utleieboliger kommunen disponerer. Retningslinjene
gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf.
Husleieloven § 1-1.

Målgruppe
Målgruppen for retningslinjene er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre greier å
skaffe seg egnet bolig.

Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Alder
Søker må på tildelingstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet dersom
søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særskilte grunner.

Nåværende boforhold
Søker må være uten eller i ferd med å stå uten egnet bolig. Det må dokumenters evt utredes

sammen med søker at det er gjort forsøk på anskaffelse av egnet bolig.

Søkere med behov for oppfølging
Søker må kunne antas å mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt
ved hjelp av tilgjengelig booppfølgings- eller lignende tiltak. Hjelpetiltak som anses
nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal utredes sammen med søker.
Søker vil i søknadsskjema bli spurt om vedkommende har kontakt med hjelpeapparatet og
det skal gis samtykke av søker til kontakt med hjelpeapparatet. Aksepterte hjelpetiltak skal
danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.
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Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene

Prioritering
Er antall søkere som fyller grunnkravene i retningslinjene større enn antall kommunale
utleieboliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom eliers kvalifiserte søkere.
Ved prioriteringen skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke type
boliger som er tilgjengelige.

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal
prioriteres. Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert
sammensetning av leietakere. Når det gjelder kommunale leiere som søker om fortsatt leie
ved leiekontraktens utløp anvendes reglene i retningslinjen punkt 13.

Uoppgjort gjeld til Oppdal kommune
Dersom søker har uoppgjort gjeld til Oppdal kommune som følge av tidligere bo orhold, kan
kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag.

Saksbehandling m.m

Søknad om å få leie kommunal bolig skal sendes på standardisert skjema til Bygg og Eiendom
for behandling

Forut for vedtak om tildeling kan Bygg og Eiendom innkal e til tverrfaglig team for vurdering
av søknad. Tverrfaglig team er bestående av representanter fra Bygg og Eiendom, Helse og
familie, NAV, Hjemmetjenesten og Opplæring og bolig.

Vedtak
Den som er tildelt myndighet av rådmannen fatter vedtak etter disse re ningslinjene.

Leietid
Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker skal gis en
tidsbestemt leieavtale for 3 år.

Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig
Vedtaket kan bortfalle når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunkt for
inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for leie av kommunal
bolig.
Vedtaket kan bortfalle hvis søker på tidspunktet for inngåelse av leiekont akt har misligholdt
samarbeidsavtale i henhold til retningslinjen i punkt 6. Dersom vedtak om leie av kommunal
bolig bortfaller, skal det fattes eget vedtak om bortfall.

Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig
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Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal fattes etter søknad dersom leier ved
utløp av leiekontrakten til nåværende kommunal bolig oppfyller grunnkravene i
retningslinjene.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen jfr punkt 8. Søknad
kan også avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt eller
samarbeidsavtale inngått i henhold til retningslinjen punkt 6.

Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen
samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende
situasjon.

15. Klageadgang
Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages til Oppdal kommune sitt klageorgan. Klagen
sendes til Bygg og Eiendom som fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt
underretning om vedtak er kommet fram til søker.
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OPPDALKOMMUNE Rev. 09 1.2011
BYGG OG EIENDOM

Rutiner v/u leie kommunale leiligheter.
(Erstatter tidligere utarbeidede rutiner fra 1999, 2002, 2004 og 2009)

Depositum

Før en søker er aktuell som leietaker i kommunale leiligheter, må eventuell all tidligere husleiegjeld væ e
oppgjort.

Depositum/garanti for depositum må være ordnet for leiekontrakt inngås og innflytting av leietaker kan
skje.

Ved evt. garanti fra Helse og FamiliefNAV garanterer de for depositumet 3 år av gangen/leiekontrakt ns
varighet. Depositumet tilsvarer 3 måneders husleie og skal økes i samsvar med husleieøkning (bør
synliggjøres i vedtak). Innfordringsansvarlig skal kontaktes før ny garanti gis.

Ved opprettelse av depositumskonto i bank må leietaker kontakte kommunens bankforbindelse.

Bygg og eiendom sender brev til alle leietakere som har garanti, og mtnner dem om at garantien opphører og
at depositumet må innbetales evt. søke på nytt om ny garanti.

Før depositumet betales tilbake etter utflytting, må leiligheten kontrolleres for mangle engjøring, skader
m.m.) som eventuelt må trekkes fra. Kfr sjekkskjema for ut og innflytting.

Innløsning av depositum må skje innen to måneder etter leieforholdets slutt.

Husleie

Enhet for Helse og Familie forvalter bostøtteordningen, økonomikontoret kan om nødvendig trekke hus ete
av bostøtten (relatert fil leihghet). Helse og Familie har egen liste over klienter som mottar bostøtte, som
også er tilgjengelig for økonomikontoret.

Avtaler angående inndekning via bostøtte følges opp fra Helse og Familie sin side.

økonomikontoret har ansvaret for innkreving av husleie etter opplegg (gjelder alle le e akere i kommunale
leiligheter). Det er svært viktig at fristene overholdes for å begrense/unngå et eventuelt tap av leieinntekter:

Betaling for husleie forfaller til betaling den 20. i hver måned.

.11

Tilbakemelding på opphør av trekk/"spesialordninger" så snart som mulig, senest innen 1 1/2måned.

Manglende betaling purres 14 dager etter forfall (1. purring/inIcassovarsel) med ny 14 dagers frist.

Ved fortsatt manglende betaling innkalles leietaker til samtale på økonomikontoret. Innkalling må skje
skriftlig med kopi til Helse og Familie/NAV. Ved evt. betalingsavtale kopi til Helse og Familie/NAV.

lJ
Ved 2. varsel (betalingsoppfordring/varsel om utkastelse) er det ny 14 dagers frist.

kl

Ved fortsatt manglende reaksjon fra leietaker, sender økonomikontoret en begjæring om utkastelse til
lensmannen (namsmannen).
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Bygg og Eiendom NAV Oppdal

Økonomikontoret Helse og Familie
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Retningslinjer for tildeling av startlån i Oppdalkommune

Formålet med startlånet er å gi personer en inngangsmuligheti boligmarkeder.Startlånet

skalbidra til at husstandermed boligetableringsproblemerskalfå mulighet til å etablere seg

og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstanderkanfå hel eller delvisfinansieringfra

kommunen. Retningslinjeneer utformet med utgangspunkti Husbankensretningslinjerfor

startlån

Tilsagn/vedtakom lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Behandling

Vedtaksmyndighetfor tjenesten er delegert til leder plan ogforvaltning.Saksbehandlerei

Servicetorgeter delegert myndighet til å behandle søknader.Det opprettes et administrativt

utvalgsom trer sammen ved behov, og som består av representanter fra Planog forvaltning,

NAV, Helseog familie og servicetorget.Ved behov kan det innhentesekstern kompetansefra

privatbank. Husbankkoordinatorer delegert ansvarfor å koordineresamarbeld mellom

enhetene.

Målgrupper

Unge i etableringsfasen

Reetablering

Barnefamilier

Enslige

Funksjonshemmede

Flyktninger

Personermed oppholdstillatelsepå humanitært grunnlag

Økonomiskevanskeligstilte

Lånesøkeremå dokumentere at husstandensinntekter ogeventuelle stønader er

tilstrekkeligtil å betjene lån og renter i tillegg til vanlige levekostnader.Det vil i denne
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vurderingen bli brukt månedsbudsjett med Sifo-satser som grunnlag. Sifo-beløpet er beløpet

husstanden bør ha igjen etter at alle boutgiftene som huslele, fellesutgifter,

boliglån, annen gjeld, strøm m.m. er dekket. Saksbehandleren bør vurdere beløpet fra sak til

sak. Det kan i enkelte tilfeller være forsvarlig å legge til grunn et lavere beløp enn det som

følger av sifo satsene. Vurderingen bør da baseres på skjønn og dialog med kunden.

Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener lånesøker ikke vil klare fremtidige

betalingsforpliktelser.

Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også

være lånetakere.

Hva gisdet lån til?

Kjøp av bolig, i hovedsak toppfinansiering, men kan ogsågis som fullfinansiering

Utbedring av bolig

Oppføring av bolig, i hovedsak som toppfinansiering sammen med grunnfinansiering

fra Husbanken eller annen finansinstitusjon

Refinansiering.Startlån kan benyttes til å refinansiere dyre lån om det medfører at

man fortsatt kan bli boende i boligen. Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt

sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i

forhold til bolig. Enforutsetning er at refinansiering bidrar til å få en tilfredsstillende

løsning på søkers boligsituasjon og økonomiske situasjon over tid. Sikkerhet for lånet

skal ligge innenfor boligens markedsverdi.

Det kan gis en skriftlig forhåndsvurdering på lånesøknaden hvis søker finner en egnet bolig

med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Søkeren må selv nytte boligen som helårsbolig, og

boligen må ligge i Oppdal kommune. Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til

prisnivået i kommunen.

Hva det ikke kan gisstartlån til

Startlån gis normalt ikke til søkere som har bolig å selge

Kjøp og/eller utbedring av landbrukseiendommer

Kjøp av bolig til utleie eller næringsformål

Personer som har søkt om gjeldsordning eller har inngått avtale i henhold til

gjeldsordningsloven av 17.07.92
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• Søker som har gjeld til kommunen på grunn av tidligere mislighold av

boliglån/tilskudd. I vurderingen vil det også bli lagt vekt på betalingsmislighold

overfor andre kreditorer.

Låneutmåling

I utgangspunktet er startlånet toppfinansiering, men det kan også gis fullfinansiering. Som

prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av

finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander, kan startlånet brukes

i kombinasjon med boligtilskudd, under forutsetning av at kommunen har tilskuddsmidler.

Søknader om startlån vil alltid bli skjønnsmessig vurdert ut i fra husstandens

sammensetning, alder, familiestørrelse, funksjonshemming, bakgrunn osv. Det blir også

vurdert ut fra økonomiske forhold og type bolig som ønskes kjøpt.

Søkere vil normalt kunne deles inn i søkergrupper ut fra hvilken grad søkerne vil benytte

ordningen:

Ungdom i etablererfasen uten egenkapital

Kommunen kan tilby startlån opp til 40 % av kjøpesummen som startlån. Lånet gis

som toppfinansiering til en rimelig og nøktern bolig, under forutsetning av at bank gir

resterende lån til grunnfinansiering. Betalingsevne vil være avgjørende for utmåling

av startlån.

• Vanskeligstitte

Vanskeligstilte husstander kan i særskilte tilfeller gis inntil 100 % startlån.

Grunnfinansiering i bank må være prøvd og startlånet reduseres i forhold til bankens

tilbud om grunnfinansiering og i forhold til søkers betalingsevne.

Særligvanskeligstilte

Søkere som kvalifiseres til boligtilskudd fra Husbanken gis normalt inntil 80 startlån

og inntil 20 % tilskudd. Boligtilskudd reduseres hvis søker har egenkapital eller kan

dokumentere forbedret tilbakebetalingsevne. Det forutsettes at det er tilgjengelige

tilskuddsmidler.

Rente- og avdragsvilkår

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår med et påslag på 0,25

% til dekning av kommunens administrasjonskostnader. Fra lånet trekkes et etableringsgebyr

til Oppdal kommune samt eventuelle andre gebyr eks. tinglysningsgebyr. I tillegg belastes et

termingebyr.

Sikkerhet for lånet

Ved innvilgelse av startlån, utstedes gjeldsbrev. Startlånet sikres med tinglyst pant i

boligen/eiendommen. Pantets prioritet avhenger av startlånets størrelse.
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Innfrielse

Startlånet skal normalt innlses ved salg eller annen overdragelse av boligen

Klageadgang

Det er anledning til å klage med en tidsfrist på 3 uker på kommunens vedtak om tildeling,

utmåling og avslag av startlån jmf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes Oppdal

kommune ved Plan og forvaltning. Klagen må begrunnes.

Saksbehandlingsmuligheter

Det kan være mye å hente ved å legge bedre til rette for erfarings- og kompetanseoverføring

om startlån.

Samfinansiering med bank

Benytt saksbehandlernes kompetanse og risikovurdering i enkeltsaker

Fleksibel definisjon av varig inntekt

111 Fokuser på sannsynligheten for fremtidig varig inntekt

Bruk skreddersøm og individuell tilpasning ovenfor de vanskeligst stilte

Saksbehandlingen bør tilpasses den enkelte søker. For grupper med store

hjelpebehov kan bruk av startlån ses i sammenheng med andre ytelser fra

kommunen dom for eksempel økonomisk rådgivning og biligtilskudd

Ha en god dialog med søker

Vær tidlig på banen ved risiko for mislighold

Ha en god dialog med den som forvalter forsinket betaling slik at kommunen kan

komme inn med tidlig tiltak og rådgivning

Vær kreativ i bruk av startlån

Delta på kurs/erfaringssamlinger i regi av Husbanken eller andre

Hentet fra Husbanken. no
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TIlstand og skaderIsiko for kommunens bygninger
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