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1.0  Innledning  

Et overordnet mål i norsk velferdspolitikk generelt, og boligpolitikk spesielt, er en god bolig i 

et godt bomiljø. Det å bo er en viktig basis i den enkeltes liv og en sentral faktor for 

utdanning, jobb, familie og sosialt liv. I utgangspunktet har den enkelte ansvar for å skaffe seg 

sin egen bolig. Likevel er det noen som på grunn av sosiale, psykiske eller fysiske problemer 

har vansker med å skaffe seg eller beholde en egnet bolig. Den boligsosiale handlingsplanen 

er primært rettet mot disse gruppene.  

 

I St.meld.nr. 49 (1997-98) om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres alle 

kommuner til å lage en tverrsektoriell handlingsplan. Kartlegging av de samlede 

boligbehovene og vurdering av de tilgjengelige økonomiske virkemidlene vil gi kommunen 

grunnlag for å planlegge tiltak for den sosiale boligpolitikken. 

 

Planen er bygd opp med opplysninger om mandatet etterfulgt av en redegjørelse av relevant 

lovverk. Deretter blir det gitt en oversikt over nåværende kommunale utleieboliger, og antatt 

fremtidige behov. Det redegjøres spesifikt for utleieboliger til målgruppene som faller utenom 

dagens boligtilbud. Det er utarbeidet nye rutiner for utleieboliger, og disse beskrives i sin 

helhet. Planen avsluttes med informasjon om statlige og kommunale økonomiske virkemidler.  

 

Planen skal rulleres hvert 4. år.  

 

1.1 Avgrensing  

Planen omfatter alle de kommunale utleieboligene som Ås kommune eier, samt behovet for 

bolig til målgrupper som faller utenfor dagens boligtilbud.  Planen tar ikke for seg unge i 

etableringsfasen generelt, men de økonomiske virkemidlene som er beskrevet i siste kapittel 

kan søkes av alle. 

  

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn 

av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne eller boevne, helsemessige eller sosiale problemer, 

dårlig kunnskap om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. 

 

Med nedsatt boevne menes evne til å ta vare på seg selv, betale boutgifter, følge 

husordensregler og holde en viss orden i boligen. 
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2.0 Boligsosial handlingsplan som et prosjekt     

Arbeidet med boligsosial handlingsplan ble organisert som et tverrsektorielt administrativt 

prosjekt med styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. Det er gitt informasjon om 

prosjektet underveis i prosessen.  

 

Planen behandles politisk i Hovedutvalg for helse og sosial, Hovedutvalg for teknikk og 

miljø, formannskapet og kommunestyret.   

 

Prosjektet skal: 

1.  Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen, samt 

forventet utvikling.   

2.  Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av denne. 

3.  Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger til vanskeligstilte grupper på 

boligmarkedet, samt rullering av de kommunale boligene for målgruppen. 

4.  Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet.   

5.  Kartlegge behov for bo-oppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

6.  Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 

 

Styringsgruppa har ansvar for at det settes av nødvendige ressurser til prosjektet, at 

prosjektets fremdrift sikres, samt at mål og føringer for prosjektet ivaretas. Rådmannens 

ledergruppe deltar i styringsgruppa.   

Prosjektleder har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder leder 

prosjektgruppa og rapporterer jevnlig om fremdrift til styringsgruppa. Prosjektleder for 

arbeidet er: 

 

 Torill Skage Sørli – NAV leder 

 

Prosjektgruppa har utført de oppgaver som tilfaller prosjektet.  

 

Prosjektgruppa består av: 

 

 Helge Seeser-Hoff – Leder for Solfallsveien 

 Anette Simensen – Leder for rus- og psykisk helsetjeneste 

 Mairi McNeill – Fagkoordinator i rus- og psykisk helsetjeneste 

 Gry Mathisen – Leder for Forvaltningsenheten 
 Knut Grøholt – Leder av boligkontoret 

 Robabeh Afshari – Flyktningkonsulent i NAV  

 

2.1  Prosjekt boligsosialt arbeid 

NAV Ås har søkt og fått tildelt statlig tilskudd til gjennomføring av et prosjekt, Bolig gir 

trygghet. Tilskuddet dekker en 100 prosent stilling som koordinerende tillitsperson – bolig, og 

kan søkes for tre år. Prosjektet ble igangsatt høsten 2014. 

 

Brukere som på grunn av ung alder, rusmiddelmisbruk eller psykiske utfordringer, som står i 

fare for å miste boforholdet eller er uten bolig, prioriteres. 
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Virkemidlene er: 

 Råd og veiledning til brukere i målgruppen. 

 Kollegaveiledning og faglig støtte til ansatte som bistår brukere i målgruppen. 

 Koordinerer arbeidet med individuell plan ved behov. 

 Rapportering i kontorets brukerutvalg. 

 Samarbeid med andre tjenester. 

 

Hensikten med prosjektet er å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen, med utgangspunkt 

i formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester – et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Det legges stor vekt på nettverksarbeid og samarbeid mellom NAV, kommunale tjenester og 

frivillige organisasjoner. 

 

3.0 Relevante lovverk 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsordningen (lov om sosiale tjenester i 

NAV), 18. desember 2009, nr. 131. 

 Helse- og omsorgstjenestelovens § 3.7. 

 Lov om husleieavtaler (husleieloven), 26. mars 1999, nr. 17. 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven), 20. juni 2008, nr. 42. 

 

3.1 Lov om sosiale tjenester i NAV 

 

Boliger til vanskeligstilte 

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

Ansvaret for å ha en tilfredsstillende bolig ligger i utgangspunktet hos den enkelte. For 

personer som ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet, enten dette skyldes 

økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold, har også kommunen et 

ansvar for å sikre en tilfredsstillende bolig.  

 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte  

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 

15.1 Om bestemmelsen    

Kommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av økonomiske, 

sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold ikke kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet.   

 

NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. NAV-kontoret vil 

i hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og 

medvirkningsansvaret vil særlig gjelde overfor disse.   

 

En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo 

selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet. I familier med barn og unge er 

det spesielt viktig at det er en trygg og god bosituasjon.   
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Bomiljø og beliggenhet har betydning for sosial inkludering. Konsentrasjon av boliger til 

vanskeligstilte kan bidra til å forsterke sosiale problemer, og NAV-kontoret bør så langt mulig 

medvirke til å unngå dette. NAV-kontoret skal være oppmerksom på bosituasjonen til familier 

med barn og unge, vanskeligstilte ungdom og personer i overgangs- eller etableringsfaser.   

Bestemmelsen gir ikke tjenestemottaker rett til bolig, men ved akutt behov for botilbud har 

NAV-kontoret forpliktelser etter § 27. For tjenestemottakere som ikke klarer å ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, bør tiltak og tjenester for å sikre en stabil bosituasjon være en del 

av individuell plan.   

 

15.2 Nærmere om bestemmelsens innhold    

Medvirkningsansvaret er både generelt og individuelt, og innebærer at NAV-kontoret skal:  

Bidra med sin kunnskap i den kommunale planleggingen av hvordan boligproblem kan løses 

for vanskeligstilte.  

Gjøre andre kommunale organer kjent med behovet for ordinære boliger og tilpassede 

boligløsninger.  

Samarbeide med andre instanser, som Husbanken, om tiltak som kan lette situasjonen for 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Tilby tjenestemottaker råd og veiledning for å bidra til å sikre en tilfredsstillende bosituasjon. 

Dette kan være i form av økonomisk rådgivning, informasjon om økonomisk stønad, 

informasjon om kommunale og statlige låne- og støtteordninger, og hjelp til søknad om 

kommunal bolig og andre ordninger for etablering i bolig.   

Bistå tjenestemottakere som kan ha behov for tjenester i boligen, for eksempel ved å etablere 

kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester.   

Bistå tjenestemottaker med å skaffe bolig når det er nødvendig, for eksempel ved å hjelpe 

tjenestemottaker med å finne leiligheter som er til leie, ringe for å avtale visning, og eventuelt 

bli med på visning, eller på annen måte tilrettelegge for å skaffe varig bolig.  

Se også rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold og 

www.husbanken.no  

 

§ 27 Midlertidig botilbud  

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.   

Råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning  

Kommunen skal gi opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge 

sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at 

andre gjør det.  

 

Det kan gis råd og veiledning innenfor forskjellige saksforhold som bolig, familie og økonomi 

med vedtak i medhold av § 17. Det kan for eksempel gis råd og veiledning til en person som 

trenger bolig, om hvor hun/han finner boligannonser og tips om hvordan vedkommende bør 

opptre på visning.  

 

Økonomisk rådgivning 

Råd og veiledning gis for å forebygge bostedsløshet og sikre trygg og god bolig. Orden i 

økonomien er viktig for å leve og bo godt. Hovedsakelig jobbes det med å beholde bolig i 

forbindelse med kreditorpågang som vanskeliggjør prioritering av dagligøkonomien. 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/sos/rus/2002/0005/ddd/pdfv/166273-u-10-2002-boligsosialt-arbeid-asl.pdf
http://www.husbanken.no/
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1. Kontroll i dagligøkonomien er første oppgave i forbindelse med økonomisk 

rådgivning. Selv om rådgivningen i hovedsak er rettet mot de som har store 

gjeldsproblem, er dagligøkonomien og kontroll viktig for å stabilisere, samt unngå at 

gjelden øker. Når boligutgifter, forsørgelse samt andre daglige nødvendige utgifter er 

beregnet, kan det utarbeides betalingsavtale på gjeld som er realistisk og håndterbar.  

2. Brukere med for høye trekk til kreditorer får bistand til å sette ned trekket slik at 

trekket er i overensstemmelse med økonomien/inntektene og utgiftene for øvrig. Her 

er de viktigste utgiftene boligutgifter og forsørgerplikt.  

3. NAV har gitt seg selv en tredagers frist for å innkalle til samtale hvis de blir varslet 

om at bruker står i fare for tvangssalg/fravikelse fra bolig. Varsel kommer fra politiet. 

Bruker henvender seg også direkte med problemstillingen. NAV gir veiledning og 

økonomisk rådgivning i slike situasjoner, i tillegg til eventuelt midlertidig botilbud. 

4. NAV tilbyr frivillig forvaltning for de som behøver hjelp til å betale regninger, bl.a. 

husleie og strøm. 

5. NAV søker om tvungen forvaltning for de som behøver bistand, men ikke ønsker 

frivillig forvaltning, og som står i fare for å miste livsnødvendighet som bolig.  

Veileder eller økonomisk rådgiver forbereder søknad til NAV forvaltning etter egne 

rutiner. 

 

3.2 Helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 3.7   

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 

årsaker. 

 

3.3 Husleieloven 

Det er husleieloven (lov om husleieavtaler, av 26. mars 1999, nr. 17) som regulerer 

avtaleforholdet mellom leier og utleier (avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag). Loven 

er i stor grad utformet med tanke på å ivareta leierens rettigheter. Hovedregelen er at 

bestemmelsene i husleieloven ikke kan fravikes. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende 

vilkår som er mindre gunstig for leietakeren enn det som følger av loven, jf. § 1-2. 
 

Noen viktige bestemmelser: 
 

Depositum, husleieloven § 3-5 første ledd 

Det kan avtales at leieren til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved 

fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal deponere et beløp oppad 

begrenset til summen av seks måneders leie. Det kan avtales at depositumet skal endres i takt 

med endringer i leien. 

 

Leieprisvern – leieregulering, husleieloven kap.4, § 4-1 

Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på 

avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. 
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Indeksregulering, husleieloven kap.4, § 4-2 

Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende 

begrensninger: 

a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste 

leiefastsetting, 

b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og 

c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes 

i verk. 

 

Tilpassing til gjengs leie, husleieloven kap.4, § 4-3 

Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som 

kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt 

til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende 

avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av 

leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats. 

Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er 

framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i 

verk. 

Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt 

etter bestemmelsene i § 12-2. 

 

Leieforholdets varighet – opphør, husleieloven kap.9 

 En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet 

fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt, § 9-1. 

 Det er i utgangspunktet ikke adgang til å inngå tidsbestemte avtaler for bolig for kortere 

tid enn tre år, § 9-3 første ledd første setning. 
 

Særregler for visse boligleieforhold, husleieloven kap.11, § 11-1 første ledd  
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av offentlig disponert bolig som skal brukes av 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Bestemmelsene gjelder også utleie av annen bolig som er 

forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune 

eller kommune. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å 

skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale 

problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.  
 

3.4 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

§ 1 Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. 
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4.0 Dagens boligsituasjon og fremtidige behov for kommunale 
utleieboliger  

 

4.1 Oversikt over kommunale utleieboliger i Ås  

 

  Type bolig Adresse Antall Areal 

        

Omsorgsboliger Dr. Sødringsvei 8 24 57 

 Dr. Sødringsvei 10  35 57 

  Granheimtunet 3 24 54 

 Tunveien 1 10 54 

 Kajaveien 43/45 15  42/56 

  Fjellveien 6 6 38/40 

 Ljungbyveien 17 2  50/56 

 SUM 116  

       

Flyktningeboliger Måltrostveien 31A/33B/37A 3 90/61 

 Brekkeveien 23, brl. 9 20 

 Liaveien 15H/17A 2 88/36 

 Von Øktens vei 52A 1 77 

 Rustadtorget 9 1 75 

 Torderudveien 20B 1 48 

 Sollia brl. 6 56/100 

  Sum 23   

       

Ordinære utleieboliger Hogstvetveien 99  1 45 

 Måltrostveien 6 61/90 

 Liaveien 17 A 7 36/48 
  Liaveien 17 B 8 33/40 

  Liaveien 19 8 45/51 

 Liaveien 52 B 1 85 

 Hellinga 5,7,9  11 55/63/76 

 Rustadtorget 5-13 4 75 

 Drottveien 21-27 4 66 

 Rustadtorget 14-20 4 55/62 

 Torderudveien 3 48/69 

 Sleipnersvei 13-15 7 43/47/49 

 Valkyrievn. 31   4 39/59 

 Skolehusveien 1/3 4 90/107 

 Bjørnekroken 21/23 8 52/74 

 Rydningen 14-28 8 52/74 

 Fjellveien 8 (2015) 14 48/50 

 Solfallsveien 27  5 (2+3)  

 SUM 107  

    

  Antall boliger i alt   246    
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I tillegg har kommunen tildelingsrett til 12 utleieleiligheter á 50 m2 i Grunnfjellsveien 5-7-9. 

Tildelingsretten er basert på en samarbeidsavtale med eier, Viken Boligutvikling AS.  Avtalen 

løper i 20 år, til 2023. 

 

På tilsvarende måte har Ås kommune inngått avtale med firmaet Bolig & Eiendomsutvikling 

AS, som gir kommunen tildelingsrett til 30 utleieleiligheter i Hogstvetveien 29 – 35, fordelt 

på 2-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter. Avtalen løper i 20 år, til 2032. 

 

I løpt av 2015 vil Ås kommune således disponere til sammen 288 boliger for utleie. 

 

4.2 Behovet for kommunale boliger 

  

Befolkningsutvikling i Ås 2015-2023 

 

Per 31. desember 2014 hadde Ås kommune 18 163 innbyggere.  

                  Kilde: Ås kommune 

 

Ås kommune vil ha en befolkningsøkning på 3763 personer frem til 2022, noe som utgjør en 

prosentvis økning på 20,12 prosent.  

 

 

Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet, Ås 2015 

 

Skjema for kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet er fylt ut av oppfølgingsinstanser 

som NAV, Enhet for Forvaltningstjenester og Rus- og psykisk helsetjeneste. Skjemaet 

inneholder initialer og fødselsår for bruker, og dette er brukt for å sikre at hver person kun er 

talt en gang. Resultatene er ordnet i følgende tabell: 

    

        

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 år 247 257 266 273 282 289 297 304 

1-5 år 1303 1344 1393 1438 1485 1522 1561 1600 

6-12 år 1691 1769 1816 1877 1901 1966 2005 2041 

13-15 år 684 654 689 682 735 744 795 811 

19-29 år 2867 2984 3073 3149 3273 3312 3385 3435 

30-39 år 2607 2718 2840 2949 3021 3083 3183 3255 

40-59 år 5139 5247 5334 5414 5542 5676 5804 5922 

60-79 år 2797 2884 2954 3069 3152 3269 3352 3462 

80-89 år 560 574 603 614 628 649 663 696 

90 år + 108 108 108 112 121 122 139 144 

Personer totalt 18703 19283 19792 20316 20846 21381 21922 22466 
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Aldersgruppe UFB* 

Bor hos 

venner/familie 

Fare for å 

miste bolig 

Uegnet 

bolig 

 

Komm. 

tjenester 

Helse-

utfordringer 

Enslige 17 år 

eller yngre 0 10 0 0 

 

10 10 

Enslige 18-24 

år 1 11 0 0 

 

10 11 

Enslige 25 år 

eller eldre 2 7 12 4   22 24 

Par 0 0 2 0   1 1 

Familie med 

barn 0 0 0 0   0 0 

Totalt 3 28 14 4   43 46 
*UFB forkortelse for uten fast bolig 

 

Tabellen viser at behovet er størst for unge med helseutfordringer og kommunale tjenester, 

som fremdeles bor hos foreldre, og enslige unge og voksne der typen boligproblemer varierer. 

Også disse har i stor grad helseutfordringer og oppfølging av kommunale instanser. 

Denne kartleggingen viser at det per i dag ikke er familier med barn som er vurdert å trenge 

kommunal bistand for å skaffe bolig. Dette skyldes hovedsakelig at firmaet Bolig & 

Eiendomsutvikling i perioden november 2014 til februar 2015 fullførte bygging av 30 

leiligheter i Hogstvetveien 29–35. Dette er boliger som kommunen har tildelingsrett til, og de 

fleste er tildelt barnefamilier. 

 

4.3 Kommunale utleieboliger til målgrupper med spesielle behov 

 

Boliger til rusmiddelavhengige 

Ås kommune disponerer en boligmasse med seks leiligheter for enslige rusavhengige med 

dårlig/manglende boevne. Boligen er tilknyttet en personalbase med miljøarbeidertjeneste 

med to stillingshjemler. Målet med botilbudet er å skape et trygt og stabilt bomiljø for en 

vanskeligstilt gruppe. Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, egenmestring, skadereduksjon, 

forebygge utkastelser og gi beboerne høynet evne til å nyttiggjøre seg det øvrige 

tjenesteapparatets tilbud.  

 

Boliger til personer med psykiske helselidelser 

I tillegg til 10 leiligheter i nærheten av Ås sentrum, eier Ås kommune nær Nordby-området to 

hus som til sammen består av sju utleieleiligheter og en personalbase. Under 

opptrappingsplanen for psykisk helse vedtok kommunen i 2007 at disse leilighetene skulle 

tildeles mennesker som har en psykisk lidelse. Rus- og psykisk helsetjeneste skulle ha 

uttalelsesrett og påvirkningskraft ved tildeling. Dette har fungert godt, og denne bruken av 

leilighetene vil opprettholdes i årene som kommer.  

Ås kommune får i økende grad henvendelser fra spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare 

alvorlig syke psykiatriske pasienter. Det er derfor vedtatt at det i løpet av 2015 vil 

gjennomføres en bygningsmessig endring i det ene huset, slik at kommunen blir i stand til å ta 

imot disse pasientene. Dette er beskrevet og rapportert på i Handlingsprogrammet for 2014 og 

2015. Botilbud til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og et omfattende bistandsbehov 

må utvikles i årene som kommer. 
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Boliger med personalbase for personer med fysisk/psykisk utviklingshemming 

Kommunen har fire boliger med døgnkontinuerlig tjenester og tilgang på bemanning. Dette er 

boliger for personer med fysisk- eller psykisk utviklingshemming, som må ha tjenester/tilsyn 

hele døgnet. De som bor i disse boligene, leier boligen av kommunen, og får tildelt tjenester i 

individuelle vedtak ut fra behov. 

 

Omsorgsboliger i Dr. Sødringsvei og Granheimtunet 

Kommunen har til sammen 83 omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer med et definert 

omsorgsbehov. Boligene har livsløpsstandard. Målgruppen er innbyggere med behov for et 

tilrettelagt og trygt bomiljø, nærhet til tjenestetilbudet og som vil profittere funksjonsmessig 

og sosialt på å bo i omsorgsbolig. 

 

Boliger til flyktninger 

Ås kommune mottar, som de fleste kommuner i Norge, forespørsel fra IMDi om å bosette et 

bestemt antall flyktninger i en gitt tidsperiode. Antall bosettinger i aktuell periode vedtas i 

formannskapsmøte. 

 

Gjeldende forespørsel til Ås fra IMDi består av 15 personer i 2015 og 15 personer i 2016. Det 

er ikke tatt hensyn til eventuelle nye anmodninger fra IMDi for perioden 2016-2019. 

Eventuell tilleggs-anmodning om bosetting vurderes opp mot vedtatt boligsosial 

handlingsplan for kommunen.  

 

IMDi har en klar forventing til kommunene om å svare positivt på deres anmodninger om å 

bosette flyktninger. Dette begrunnes ikke minst med stadig økende antall flyktninger som har 

fått lovlig opphold i landet, og som venter på å bli bosatt i en kommune.  

 

Kommunen bosetter noen ganger flere flyktninger enn det som er politisk vedtatt, blant annet 

ved at det kommer mange familiemedlemmer til familiegjenforening med en her-boende 

flyktning.  

 

Egnede boliger til bosetting av flyktninger er en viktig del av integrering av flyktninger og 

oppvekstsvilkår for deres barn. Anskaffelse av boliger til denne målgruppe er et sentralt 

utfordringsområde for Ås kommune i en slik sammenheng. Ås kommune har øremerkede 

boliger for flyktninger, innkjøpt med støtte fra Husbanken i form av boligtilskudd. Antall 

boliger dekker likevel ikke behovet for å gjennomføre de politisk vedtatte plassene og ekstra 

personer som kommer til familiegjenforening. 

 

Da det er inngått avtale mellom Ås kommune og staten om bosetting av minst 30 flyktninger i 

perioden 2015-2016, forpliktes kommunen å skaffe boliger for denne gruppen.  

 

Følgende tiltak er igangsatt for å øke tilgang til flyktningeboliger: 

 Avsatte midler på over 4 millioner kroner benyttes til å kjøpe 1–2 nye 

flyktningeboliger. 

 3 leiligheter i Hogstvetveien benyttes til bosetting av flyktninger. 

 Boligtildelingsutvalget vurderer tildeling av ledige leiligheter til bosetting av 

flyktninger. 

 Etablering av samarbeid med utleiere på det private leiemarkedet. 

 Bosetting av enslige voksne i bofellesskap så langt som mulig. 
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4.4 Kjøp/ salg av ordinære boliger  

Eiendomsavdelingen er tillagt ansvaret for å gjennomføre kjøp og salg av boliger. Vedtak om 

dette fattes av Boligtildelingsutvalget som foretar en kartlegging og vurdering av behov. 

  

Ved kjøp av boliger bør det legges vekt på å få en geografisk spredning, og unngå en stor 

konsentrasjon av kommunale boliger i et lite boligområde. De bør være av nyere dato, ha 

vedlikeholdsmessig god standard og ha gode byggetekniske løsninger. 

 

Eldre eneboliger og rekkehusboliger bør ikke brukes til gjennomgangsboliger. Erfaring viser 

at det er vanskelig å få til en reell rullering av disse, samt at vedlikeholdskostnadene er større 

enn for andre boliger. Eldre eneboliger/rekkehusboliger med stort vedlikeholdsbehov bør 

forsøkes solgt. Som hovedregel bør boligen legges ut for salg på det åpne markedet gjennom 

megler. Når forholdene ligger til rette for det, kan leietaker (med gyldig leiekontrakt) få tilbud 

om å kjøpe boligen til takst, eller fortrinnsrett til å tre inn i høyeste bud, der det er mulig. 

Beboer/kjøper kan om ønskelig få hjelp til finansiering via startlånordningen, eventuelt 

kombinert med tilskudd.  

 

Det forutsettes at inntektene ved salg av bolig øremerkes til kjøp av nye og mer egnede 

boliger.  

 

Ved salg av boliger kan Husbanken kreve refundert deler av tilskuddet kommunen eventuelt 

har mottatt ved kjøp av boligen, med 1/20 per år. 

 

4.5 Vedlikehold 

Standarden og tilstanden på kommunens utleieboliger er varierende. Ca. 30 boliger har blitt 

totalrenovert i 2012–2014 og p.t er fire boliger under full oppgradering. I den andre enden av 

skalaen har vi boliger fra 60 og 70-tallet som ikke har blitt oppgradert og vedlikeholdet har 

vært minimalt. Det er dog bare tale om ganske få boliger. Imellom disse ytterpunktene er det 

et stort antall boliger som i varierende grad trenger oppussing.  

 

På systemnivå må dette fanges opp, og det må settes av midler slik at nødvendige utbedringer 

kan utføres. Per i dag er det øremerket 2 x 500 000 kr per år på henholdsvis drift og 

investering. Dette er midlertidig ikke tilstrekkelig, hvis de verste boligene skal løftes i 

standard.  Erfaringen viser at etterslep av vedlikehold generer større og mer kostbare 

utbedringer dersom dette ikke tas fortløpende.  I flere tilfeller hvor behovet for rehabilitering 

er fanget opp, har det blitt nedprioritert grunnet manglende økonomi.  

 

Det utarbeides hvert år vedlikeholdsplan for Ås kommunes eiendommer, både på detaljnivå 

på kort sikt (nærmeste ett år) og på lengere sikt (kommende fire år). Når det gjelder 

utleieboligene, er tilgang til noen av boligene en utfordring fordi vi ikke kommer i kontakt 

med beboeren. Men i det store og hele har Eiendomsavdelingen god kjennskap til 

tilstandsgraden i de enkelte boligene. 

 

Erfaring viser at de kommunale utleieboligene generelt blir utsatt for stor slitasje, både fordi 

boligene blir utsatt for en tøff, og til dels feil bruk, og pga. hyppigere utskifting av beboere. 

Dette bidrar til en generell stor slitasje på boligene, og som det bør tas hensyn til ved 

fremtidige utbedringer. Eiendomsavdelingen legger derfor vekt på å prioritere en enkel og 

robust standard på utleieboligene. 
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5.0 Rutiner for utleie av kommunale utleieboliger  

 

For å nå målet om at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig, samt få 

en bedre rullering av kommunens utleieboliger, er det nødvendig å endre oppfølgingen av 

leieforholdene i de kommunale utleieboligene på systemnivå.    

 

5.1 Boligtildelingsutvalget 

Ås kommune har etablert et utvalg som tildeler kommunale boliger. Utvalget er tverretatlig, 

med representanter fra boligkontoret, Rus og psykisk helsetjeneste, Forvaltningsenheten og 

NAV.  

 

Effektene ved et tverretatlig tildelingsutvalg: 

 Tverrfaglighet sikres ved at nødvendige tjenester er representert. 

 Søkere og deres behov er ofte kjent av tjenesten. 

 Utvalget, ikke enkeltpersoner, foretar en vurdering av søkernes behov, og foretar 

prioriteringer. 

 Utvalget har til enhver tid oversikt over boligmassen. 

 Deltakelse i utvalget gir økt kompetanse, blant annet juridiske spørsmål som gjelder 

boligområdet. 

 

Forbedringstiltak: 

 Skriftlige rutiner, blant annet ved bruk av vilkår i forbindelse med tildeling av bolig. 

 Bedre dokumentasjon av boligbehov ved søknad. 

 Oppfølging av 3 års botid. 

 Bedre statistikk. 

 Kvalitetssikring av kontrakter. 

 Oppdatering av brevmaler. 

 

5.2 Kriterier for tildeling av kommunale boliger  

Søker til utleieboliger har krav på å få råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 

boligbehov, om økonomiske støtte- og låneordninger, og om nødvendig få hjelp til å fylle ut 

søknadsskjema. 

 

Krav til søker: 

 Søker må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering, 

og innvilgelse skje i samarbeid med verge og hjelpeapparatet. 

 Søker må være uten fast bolig eller egnet bolig, og være uten mulighet til å skaffe seg 

egnet alternativ bolig selv. Kommunen kan kreve at søker dokumenterer at han/ hun er 

uten bolig, eller at han/ hun har forsøkt å skaffe seg bolig uten å lykkes. (Eks. på 

www.finn.no, annonser i (lokal-) aviser og satt inn egen boligannonse).  

 Søker skal, som hovedregel, være registrert i folkeregisteret i Ås kommune, og ha bodd 

sammenhengende i kommunen de siste tre årene. 

 En søker får tildelt kommunal bolig kun en gang. Kun unntaksvis og ved dokumentert 

behov for annen kommunal bolig, og hvis annen egnet bolig er tilgjengelig, vil ny bolig 

kunne bli tildelt.  

 Tildeling av boliger gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers 

sosiale og økonomiske livssituasjon. 
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 Søker må som hovedregel ha boevne. Søkere som vurderes å ha redusert boevne, eller har 

et oppfølgingsbehov for å fungere i boligen, tildeles bolig under forutsetning av at 

vedkommende går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. Dersom søker 

ikke tar imot tilbud om oppfølging, kan boligtildelingsutvalget vurdere alternative 

boformer. 

 Dersom søker har misligholdt husleie, boliglånsforpliktelser og/ eller lignende 

forpliktelser overfor kommunen tidligere, forutsettes det at restansen blir nedbetalt, eller at 

det blir inngått en realistisk og forpliktende nedbetalingsavtale før søker kan få tilsagn om 

kommunal bolig. Dette gjelder også hvis søker skal få bolig for en ny leieperiode. 

 Boligsøker som får tildelt bolig, har plikt til å søke Husbanken om bostøtte (Ås kommune 

har ikke egen kommunal bostøtteordning). Ved mislighold av husleiekravet, kan Ås 

kommune benytte muligheten for å kreve bostøtten fra Husbanken transportert til 

kommunen. 

 

Tildeling av konkret bolig: 

 Tildeling av konkret bolig skjer på grunnlag av søkerens behov. 

 Hvis det ikke er ledig bolig av den typen som søkeren har fått tilsagn om, vil søker bli satt 

på venteliste. Dersom det er flere på venteliste, vil den med størst behov for bolig tildeles 

boligen.  

 Søkere som ikke har fått tildelt konkret bolig innen 12 måneder, forespørres om søknaden 

opprettholdes. Kommunen kan i disse tilfeller kreve at søker på nytt dokumenterer de 

opplysninger som er gitt i søknaden. Uten en slik henvendelse, må det søkes om 

kommunal bolig på nytt. 

 Søker vil få kun ett tilbud om bolig. Hvis søker avslår tilbud om relevant utleiebolig, vil 

søker som hovedregel bli vurdert som uaktuell for tiltaket. 

 

Vedtak og klageadgang: 

 Tildeling av boliger skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende 

retningslinjer. Når en søker får tildelt bolig, betyr det at søker oppfyller kriteriene i disse 

retningslinjene. 

 Klageorgan er Sosialutvalget. Klagefrist er 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning 

om vedtaket har kommet fram til søkeren. Klagesak behandles av Boligtildelingsutvalget. 

Hvis tidligere vedtak opprettholdes, oversendes saken til Sosialutvalget for avgjørelse. 

 

5.3 Tidsbestemte leiekontrakter  

En kommunal utleiebolig er ment som et midlertidig botilbud. Målet er at leietaker skal flytte 

ut når leieforholdet opphører. Hovedregelen er at det skal praktiseres bruk av tidsbestemte 

leiekontrakter på tre år, jf. husleieloven § 9-3. Unntaksvis kan det benyttes kontrakter med 

kortere leietid, jf. husleieloven § 11-1. For omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei 8/10 og 

Granheimtunet 3 benyttes det tidsubestemte kontrakter. Ved behov kan kommunen inngå ny 

tidsbestemt leiekontrakt for inntil tre nye år. Bruk av tidsbestemte leiekontrakter kan bidra til:   

 Større sirkulasjon i den kommunale boligmassen. Leietaker får nyte godt av kommunal 

bolig i en tidsavgrenset periode, mens behovet er reelt. 

 Hvis leietaker skal få fortsette å bo, skal det skje etter en ny konkret vurdering, basert på 

oppdaterte opplysninger. 

 Boligen kan leies ut på nye vilkår, og med eventuelt ny husleie. 

 Hvis leietaker har dårlig boevne e.l., vil det være lettere å kunne avslutte leieforholdet.  
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5.4 Depositum og depositumgaranti  

Det praktiseres ikke bruk av depositum eller garanti for utleie av kommunale boliger. For 

leieforholdene i Grunnfjellveien og Hogstvetveien (privat utleie) krever utleier en 

depositumsgaranti på seks måneder for den periode leieforholdet varer.  Husleielovens § 3-5 

inneholder nærmere bestemmelser om hvordan dette skal gjennomføres. Depositumsbeløpet 

kan tjene som sikkerhet for skyldig husleie, skader på boligen, eller for andre krav som kan 

oppstå som følge av leieavtalen. 

 

Dersom leietaker ikke har økonomi til depositum, eller et kundeforhold i bank som gir 

mulighet for depositum, kan leietaker søke NAV om depositumsgaranti. Depositumsgaranti er 

en kommunal (NAV) garanti, hvor det garanteres for et beløp tilsvarende depositumsbeløpet. 

Unntaksvis kan kontant depositum innvilges, og beløpet settes på sperret konto. Utleier kan 

kreve utbetalinger herfra på lik linje med et ordinært depositum. Kravet må stilles skriftlig til 

NAV, som vurderer dette i samråd med søker.  

 

5.5 Leiepriser  

Fastsettelse av husleie ved ny utleie av bolig.  

 Husleiene i kommunale utleieboliger har historisk sett vært forholdsvis lave. Dette er et 

forhold som har vært alminnelig kjent, og som i seg selv har vært motiverende for å søke 

kommunen om bolig. Lave husleier er en form for skjult subsidiering. Det er ingen grunn 

til at husleien for en kommunal utleiebolig skal være lav fordi det er en kommunal bolig. 

Hvis kommunen praktiserer lave husleier, vil dette bidra til å øke presset på kommunale 

boliger. En generell økning av husleienivået på de kommunale utleieboligene vil kunne 

stimulere leietaker til å skaffe seg egen bolig, og igjen bidra til en større rullering i 

kommunens boligmasse. Dersom en leietaker ikke klarer å betale den husleie som kreves, 

kan han/hun søke statlig bostøtte, og eventuelt sosialhjelp.   

 

Ved fastsettelse av husleie på kommunale utleieboliger, er det viktig å ta hensyn til følgende 

forhold: 

 Husleielovens § 4-1. Det alminnelige leieprisvern ”Det kan ikke avtales en leie som er 

urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av 

liknende husrom på liknende avtalevilkår”.  

 Ås kommune antas selv å være en av de største aktørene på utleiemarkedet i Ås. Ved 

fastsettelse av ny husleie, er det viktig at husleienivået i de kommunale boligene ikke skal 

virke prisdrivende på det lokale leiemarkedet. Leiemarkedet i Ås påvirkes i stor grad av 

alle studentene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som også trenger bolig.  

 Ved utleie generelt praktiseres markedsleie og såkalt gjengs leie. Markedsleie er den 

husleie som markedet, i gjennomsnitt, er villig til å betale for boligen på det tidspunktet 

den leies ut. Ved fastsettelse av antatt markedsleie blir det tatt hensyn til boligens standard 

og beliggenhet. Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et 

gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder for lignende husrom på 

lignende vilkår. Man skal altså finne frem til et leiesnitt ut fra både nye leieavtaler og 

eldre leieavtaler i området. Sammenligningsgrunnlag er husrom med tilsvarende alder, 

størrelse, standard og beliggenhet, samt lignende avtalevilkår. I et marked der 

husleienivået bare øker, vil gjengs leie være lavere enn markedsleie. 

 «Kommunen jobber seg mot gjengs leie på alle kommunale boliger». Jf. kommunestyrets 

vedtak 12.12.2012, handlingsprogram med økonomiplan 2013 – 2016. 

 Økning av husleie ved ny utleie vil medføre at to tilsvarende boliger kan få ulik husleie 

avhengig av når leieavtalen er inngått.  
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Regulering av husleie i løpende (eksisterende) leieforhold skal følge husleielovens 

bestemmelser.  

 Husleien reguleres årlig i forhold til konsumprisindeksen (endringen kan tidligst settes i 

verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk). Husl.§ 4-2. 

 Husleien reguleres til gjengs leie ved utleie utover tre år. Husl.§ 4-3. 

 

5.6 Oppfølgingsrutiner  

Oppfølging av leietakere i gjennomgangsboliger formaliseres og fordeles mellom 

Eiendomsavdelingen og Helse- og sosialetaten, herunder NAV Ås. 

 

Ordinær oppfølging:  

 I forkant av et leieforhold får aktuell leietaker anledning til å besiktige boligen en gang før 

leiekontrakten inngås. Delt Ansvar: NAV/Helse og sosialetaten/Eiendomsavdelingen. 

 Gjennomgang av leiekontrakten, leietaker informeres om at leieforholdet er tidsavgrenset 

(gjelder ikke alle leieforhold), og at målet er at leietaker skaffer en annen bolig senest når 

leiekontrakten utløper. Leiekontrakt skal undertegnes før leietaker får nøkkel og får 

tilgang til boligen. Leietaker får utlevert beboermappe med relevant informasjon, bl.a. om 

brannsikkerhet i boligen.  Boligen sjekkes for skader, etc., strømmåler blir lest av, 

leietaker får utlevert nøkler. Ansvar: Eiendomsavdelingen. 

 Seks måneder før kontrakten utløper, sendes det ut skriftlig varsel til leietaker om når 

leieforholdet opphører. Ansvar: Eiendomsavdelingen.  

 Eiendomsavdelingen ønsker å utrede muligheten for å kreve at første måneds husleie skal 

være innbetalt før leietaker får tilgang til boligen. 

 

Boligsosial oppfølging – oppfølging av leieforholdet:  

 Helse- og sosialetaten, med underliggende enheter, og NAV kontoret har ansvaret for å 

følge opp leietakers eventuelle tjenestebehov, som f.eks. økonomisk hjelp, medisinsk 

oppfølging, sosiale behov, bo-trening, m.m. Ved behov etableres et tverrfaglig/tverretatlig 

samarbeid (Helse og sosialetaten, NAV, Eiendomsavdelingen, andre instanser). Saker kan 

om nødvendig drøftes i Boligtildelingsutvalget.    

 Eiendomsavdelingen har ansvar for å stille boligen til leiers disposisjon i samsvar med 

leiekontraktens bestemmelser, og å holde boligen i vedlikeholdsmessig god stand innenfor 

de til enhver tid gitte rammer. Så lenge leieforholdet løper, har Eiendomsavdelingen 

ansvar for oppfølging av leieforholdet i henhold til inngått leiekontrakt og husleielovens 

bestemmelser (kontraktsforvaltning).   

 

Se også vedlegg 2 om ansvarsfordeling mellom Ås kommune som utleier og leietaker. 

 

5.7 Utflytting 

 Skjer på grunnlag av skriftlig oppsigelse, eller ved at tidsbestemt leiekontrakt opphører. 

Ansvar: Eiendomsavdelingen. 

 Leietaker får skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt, sammen med sjekkliste for 

renhold. Det presiseres at boligen skal være ryddet og rengjort ved fraflytting. Ansvar: 

Eiendomsavdelingen. 

 Utflyttingsbefaring gjennomføres med leier og representant fra Eiendomsavdelingen. 

Renhold kontrolleres, boligen kontrolleres for eventuelle skader og vedlikeholdsbehov. 

Strømmåler leses av og nøkler leveres tilbake. Ansvar: Eiendomsavdelingen. 
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6.0 Økonomiske virkemidler 

Gjennom Husbanken forvalter staten et utvalg økonomiske virkemidler som er tilgjengelige 

for kommunene og den enkelte innbygger. Ved å utnytte disse ordningene på en aktiv og 

målrettet måte, kan man oppnå betydelig bedring av den boligsosiale statusen i kommunene, 

uten at dette medfører økte kostnader for kommunen. 

 

6.1 Bostøtte 

Bostøtte er en statlig, økonomisk støtteordning som tar sikte på å redusere boutgiftene for 

private husstander. Ordningen er rettighetsbasert, og formålet er å bidra til å få husstander 

med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller bli boende i en god bolig. 

Bostøtte kan benyttes av leietakere og eiere av bolig, og skal motvirke fattigdom. Tildelingen 

av bostøtte er behovsprøvd. Det vil si at det stilles krav til husstanden og boligen. Deretter er 

det forholdet mellom boutgifter og inntekter som avgjør utmålingen av bostøtte. Bostøtte er 

skattefritt etter skatteloven. 

 

Egenandelen, som bostøttesøker selv må dekke, beregnes på grunnlag av husstandens samlede 

inntekter. Hovedregelen er at man legger siste tilgjengelige ligning til grunn ved beregningen. 

Dersom inntekten er vesentlig redusert siden siste ligning, vil søker på nærmere angitte vilkår 

kunne få lagt til grunn periodens inntekt ved førstegangsbehandling av søknaden. Denne vil i 

så fall bli sammenlignet med siste tilgjengelige ligning. Boutgiftene vil være faktiske utgifter 

som søkeren har. Sosialhjelp regnes ikke som inntekt. 

 

Bostøtte beregnes til 70 prosent av forskjell mellom godkjente boutgifter og egenandelen for 

husstanden. For søkere som bor i kommunale utleieboliger eller kommunalt formidlede 

boliger, er dekningsprosenten 80 prosent. 

 

Det er en øvre grense for boutgiftene ut fra husstandens størrelse. Disse grensene fastsettes av 

Kommunal- og regionaldepartementet. Husleie/boutgifter er for tiden litt i overkant av 5 000 

kroner per måned. Det er også fastsatt grense for minste utbetalt beløp.  

 

Husbanken og kommunene er i fellesskap pålagt å administrere ordningen. Husbanken er også 

ansvarlig for utvikling og drift av datasystemet. Opplysningene på søknadsblanketten 

suppleres og kontrolleres mot opplysninger fra folkeregisteret, NAV trygd og NAV 

arbeidsregister, ligningsregister, Innovasjon Norge og Husbankens terminregistre. 

 

All behandling av bostøtte skjer maskinelt. Utbetalingen skjer via betalingsformidler. Som 

hovedregel utbetales bostøtten direkte til den enkelte søker. Foreligger det transportavtale 

mellom søker og kommune, utbetales bostøtte til kommunen som foretar en videre avregning. 

I tilfeller hvor søker motsetter seg å underskrive en avtale om transport, kan kommunen be 

Husbanken om rett til bostøtten, uavhengig av søkers samtykke. Hvis søker har misligholdt 

husbanklånet sitt, kan bostøtten gå til motregning mot det misligholdte lånet.  

 

Utfyllende informasjon om ordningen er tilgjengelig på: www.husbanken.no. 
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6.2 Startlån   

 

Orientering om startlån 

Startlån er et av Husbankens finansielle virkemidler for dem som ikke får boliglån i det 

vanlige kredittmarkedet. Startlån kan være en aktuell låneordning for personer som har 

vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet, eller som av økonomiske årsaker har 

problemer med å bli boende i boligen sin. Avhengig av inntekt kan startlånet kombineres med 

tilskudd og/eller bostøtte. 

 

I forbindelse med tildeling av startlånmidler for 2015, har Husbanken gitt følgende 

styringssignaler: 

 

«Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe 

seg en egnet bolig og beholde den. Unge i etableringsfasen er ikke lenger i målgruppen. De 

som bare mangler nødvendig egenkapital er henvist til å utnytte muligheten til å spare. 

Unntaket fra kravet om å spare gjelder barnefamilier og husstander med sosiale eller 

helsemessige utfordringer som har behov for stabil bolig med en gang. Unntaket gjelder også 

husstander som står i fare for å miste boligen ved tvangssalg. Det samme gjelder husstander 

som bor i kommunal bolig.» 

 

Da forvaltningen av startlånordningen ble overført fra Husbanken til kommunene i 2003, 

vedtok Ås kommunestyre særskilte retningslinjer for ordningen, senest endret i 2007. 

Rådmannens delegerte myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker er videredelegert til 

eiendomssjefen. (Behandling av startlån er lagt til Eiendomsavdelingen med en ressurs på et 

halvt årsverk.)   

 

Startlån kan gis til kjøp av bolig, herunder andelsleilighet i borettslag, til personer som har et 

dokumentert behov for å skaffe seg bolig, men ikke har fått tilstrekkelig finansiering gjennom 

vanlige banker. Startlån kan videre brukes til nødvendig utbedring av bolig, med det formål å 

kunne fortsette å bo, eller til refinansiering av dyrere lån dersom dette innebærer at 

husstanden fortsatt kan bli boende i boligen. 

 

Det er i tillegg et vilkår at søkerne vurderes å ha tilstrekkelig betalingsevne. Som kredittgiver 

har Ås kommune også en plikt til å fraråde låneopptak, jf. § 47 om frarådingsplikt i lov om 

finansavtaler. Det stilles også krav til botid i kommunen. 

 

Ås kommune har årlig søkt om en utlånskvote på 20 mill. kroner. Per 31.12. 2014 har 

Husbanken innvilget kommunen i alt kr 217 575 000 til videre utlån. For 2015 har Husbanken 

foreløpig bevilget Ås kommune en startlånramme på 17,2 mill. kroner.  

 

Etter at forvaltningen av startlån ble overført til kommunene i 2003, har Ås kommune mottatt 

og behandlet i alt 788 søknader. I 2013 ble det fattet vedtak i 76 startlånsøknader. Per 

11.07.14 er det fattet vedtak i 33 søknader for 2014. I tillegg er 12 søknader mottatt i 2014, 

under behandling.  
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6.3 Boligtilskudd 

Ås kommune tildeles årlige tilskuddsmidler fra Husbanken. 

 

Boligtilskudd inntil kr 40 000 (mindre utbedring/ spesialtilpasning) gis til husstander med 

minst ett medlem som er funksjonshemmet eller over 60 år. Kommunens behovsprøving 

vektlegger søkers spesielle behov for tilpasning.  

 

Boligtilskudd over kr 40 000 (etablering og større utbedring/ tilpasning) gis til fysisk og 

psykisk funksjonshemmede, unge i etableringsfasen og særlig vanskeligstilte husstander. 

Tilskudd gis ved etablering, ved reetablering etter institusjonsopphold eller ved annet 

dokumentert behov for å skifte bolig eller foreta større tilpasninger av egen bolig. Tilskuddet 

gis etter streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til 

grunn. Søkere som er varig økonomisk vanskeligstilt som følge av funksjonshemning, skal 

prioriteres.  

 

Det tas pant i bolig for tilskudd over kr 40 000. Kostnader dekkes av tilskuddsmottaker.  

Tilskudd over kr 40 000 skrives ned over 10 år med 1/10 hvert år.  

 

Det er utarbeidet retningslinjer som framgår av kommunens økonomireglement. Rådmannen 

er delegert avgjørelsesmyndighet i disse sakene. 

 

6.4 Økonomisk stønad (sosialhjelp)  

Økonomisk stønad er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har 

nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre seg 

økonomisk selvhjulpen. 

 

Dersom man oppfyller vilkårene i lov om sosiale tjenester i NAV og ikke har andre 

muligheter til å forsørge seg, har man krav på økonomisk stønad. Før man kan få økonomisk 

stønad, må man ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekt, 

trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter. 

Størrelsen på økonomisk stønad, samt hvilken annen hjelp og oppfølging man kan få, skal 

vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov man har. Økonomisk stønad blir, 

for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning. 

 

Hvem kan få økonomisk stønad? 

 Lov om sosiale tjenester i NAV gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i 

landet. 

 Dersom man ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre 

rettigheter. Alle har rett til å levere søknad og få sin sak vurdert. 

 Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og 

forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/ stønad. 

 Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, 

midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er 

begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade. 

 For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning. 

 Hvis man oppholder seg i utlandet, har man ikke rett på økonomisk stønad. 
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7.0 Handlingsplan for 2015-2019 

 
Aktivitet Periode Ansvarlig 

 

Utarbeide informasjonsmappe til nye leietakere  

 

 

 

August 2015  

 

Boligtildelingsutvalget 

(BTU) 

 

Tildele kommunale utleieboliger i henhold til 

boligsosial handlingsplan 

 

  

Løpende 

 

BTU 

 

Vurdere, og avklare evt. Salg av kommunale 

eneboliger som brukes som utleieboliger 

 

  

Løpende 

 

BTU kommer med 

forslag 

 

Vurdere behovet for anskaffelse av flere 

utleieboliger. 

 

  

Løpende 

 

BTU  

 

Følge opp leietakere i kommunale utleieboliger 

i henhold til gjeldende lover 

 

  

Løpende 

 

Tjenestene, eventuelt i 

samarbeid med BTU  

 

Fastsette nye husleiepriser og effektuere disse i 

henhold til boligsosial handlingsplan og 

leieavtaler 

 

  

Løpende 

 

Eiendomsavdelingen   

Gjennomføre prosjekt boligsosialt arbeid 2014-2016 NAV Ås i samarbeid 

med kommunale 

tjenester/BTU 

Oppdatere tjenestebeskrivelse for kommunal 

bolig på kommunens hjemmeside på internett 

Innen 31. august 

2015 

BTU 

Oppdatere skjema og maler som berører 

boligtildelingsutvalgets arbeid 

2015 BTU 
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Vedlegg 1 – Prosjektplan 

 

 
Prosjektnavn  
 

Etablering av:  
 

Boligsosial handlingsplan 2014 - 2025 

 

Organisering 

- Hvem er oppdragsgiver?  Rådmann 

- Hvem er oppdragstaker? Teknisk sjef og helse- og sosialsjefen  

- Hvem deltar i styringsgruppa? 

 

Rådmannens ledergruppe 

- Hvem er prosjektleder? Torill Skage-Sørli – NAV Ås 
 

- Hvem deltar i prosjektgruppa? 

 

Gry Mathisen - Forvaltningsenheten 
Anette Simensen- Rus- og psykisk helse 
Knut Grøholt - Boligsjef 
Robabeh Afshari - Flyktningekonsulent 
Helge Seeser-Hoff  - “Miljøarbeidertjenesten” 

- Hvor mye tid forventes det at prosjekt-
leder og prosjektmedarbeidere 
nedlegger av arbeidstid? 

Prosjektleder: 2 timer per uke 

Hver prosjektmedarbeider: 1 time per uke 

- Hvem er referansepersoner /-gruppe? 

 

Ledergruppa HS 
Ledergruppa teknisk 
Servicetorget 
Personalgruppene i tjenesteområdene planen berører 

Tidsramme for prosjektperioden 

- Planlagt startdato? August 2014 

- Planlagt sluttdato? Mål desember 2014 – alternativt februarbehandling 2015 

Bakgrunn  

- Hvor er planarbeidet/prosjektet 
forankret? 

Kommuneplan 2012 – 2023 
HP 2014 - 2017 

- Beskriv de viktigste grunnene for at 
planarbeidet/prosjektet skal 
gjennomføres? 
 
 

 

I St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og 
vanskeligstilte oppfordres kommunene til å utarbeide lokale 
handlingsplaner for boligetablering. Husbanken har satt i gang 
prosjektet ”Lokale boligsosiale handlingsplaner” for å stimulere 
og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som kan bistå 
vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å 
etablere seg og beholde bolig.  
Boligutvalgets NOU 2011:15: ”Rom for alle» beskriver det 
overordnede målet for boligpolitikken som er at alle skal bo 
godt og trygt. Boligen må kommuniseres tydeligere som den 
fjerde pilaren i velferdspolitikken, på linje med helse, utdanning 
og inntektssikring. 
Målsetting for prosjektet er å gi et godt beslutningsgrunnlag for 
å møte boligbehovene for innbyggere i Ås kommune med 
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særskilte behov. Prosjektet skal foreslå langsiktige tiltak for å 
møte boligsosiale utfordringer, bygget på mål og strategier fra 
Kommuneplan 2012-2023. 
 
Husbanken har utarbeidet nyttig materiell vedrørende arbeid 
med lokale boligsosiale handlingsplaner. Dette materialet vil bli 
gjennomgått og benyttet der det er aktuelt i prosjektprosessen. 

Mål 

- Hva vil resultatet av et vellykket 
prosjekt være etter at planarbeidet/ 
prosjektet er avsluttet? 
(Effektmål) 
 

 

 

 Helhetlige løsninger for innbyggere med særskilte 
behov på boligmarkedet. 

 Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen. 

 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse. 

 Økt kunnskap om - og mer målrettet og effektiv bruk av 
– statlige virkemidler til beste for innbyggerne med 
særskilte behov på boligmarkedet. 

 Utvikling av det tverrsektorielle samarbeidet mht. 
kvalitet og effektivitet 

- Hva skal prosjektet levere i 
prosjektperioden? 
(Prosjektmål) 
 
 

 

Den overordnede målsetningen er å lage en enkel og samlet 
plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne 
etablere seg og bli boende i en bolig, samt en bedre rullering av 
kommunens gjennomgangsboliger. 
 
Prosjektgruppa skal: 

1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle 
befolknings- og boforhold i kommunen, samt forventet 
utvikling.   

2. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere 
utnyttelsen av denne. 

3. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer 
boliger til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, 
samt rullering av de kommunale boligene for 
målgruppen. (Ordinære kommunale -, flyktninge-, rus -, 
psykiatri -, miljøarbeids - og omsorgsboliger). 

4. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av 
det boligsosiale arbeidet.   

5. Kartlegge behov for bo-oppfølging til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 

6. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og 
tilskuddsordninger. 

Rammebetingelser og avgrensning  

- Hva er det prosjektet ikke skal 
befatte seg med (avgrensing)? 

Annen kommunal boligmasse enn det som er beskrevet i 
planen. 

Budsjett 

- Hva er prosjektets/planarbeidets 
totale budsjett? 

Arbeidstid beregnet etter avsluttet prosjekt 
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Vedlegg 2 – Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker 

Ansvarsfordeling mellom utleier og leier ved utleie av kommunale boliger i Ås kommune. 

 

Moment Ansvar 

Teknisk 

avdeling 

Ansvar 

leietaker 

Kommentarer 

Forsikring 

 Bygning 

 Innbo  

 

X 

 

 

X 

 

Strøm   

 

X Gjelder ikke omsorgsboliger eller i 

Brekkeveien 23, der strøm er inkludert i 

husleien. 

Andre fyringsutgifter 

 I egen bolig 

 

 

 

X 

 

Ved, parafin etc. 

Kommunale avgifter o.l. X  Gjelder vann, avløp, renovasjon og 

pipefeiing, avlesing av vannmålere. 

Ekstraordinært avfall  X Skal leveres på godkjent mottak 

Vedlikehold av bolig 

Leieren plikter å behandle 

husrommet med tilbørlig 

aktsomhet og for øvrig i 

samsvar med leieavtalen. 

 

Innvendig 

 

 

 

Innvendig 

 

 

 

 

 

Teknisk utstyr 

 

 

 

 

 

Teknisk utstyr 

 

 

Hvitevarer 

 

 

 

Oppussing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjelder reparasjon av skap, hyller, 

kjøkken- og garderobeskap når dette lar 

seg gjøre. 

 

Gjelder utskifting av skap, hyller, 

kjøkken- og garderobeskap og 

baderomsinnredning ved normalt 

vedlikeholdsintervall når dette er utslitt og 

ikke kan repareres lenger. 

 

Reparasjon av fastmontert teknisk utstyr 

og installasjoner er leietakerens ansvar 

(el.anlegg, ventilasjonsanlegg (skifte 

filter), sanitærutstyr, v.v.bereder, 

hvitevarer der det finnes 

 

Utskifting, når teknisk utstyr er utslitt og 

ikke lar seg reparere. 

 

Nødvendig reparasjon eller utskifting av 

hvitevarer som måtte være plassert i 

leiligheten er leierens ansvar. 

 

Leiers ønske om innvendig oppussing og 

fornyelse/endring av boligen under 

leieforholdet må betales av leietaker. Skal 

avtales med Eiendomsavdelingen på 

forhånd. 
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Utvendig bygning 

 

Utearealer 

 

 

Tap av nøkler/ ny lås 

 

 

 

Skade/ hærverk 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Gjelder tak, vegger, vinduer og ytterdører. 

 

Gjelder gressklipping, hagestell 

snømåking, strø/salte etc. 

 

Kontakt Eiendomsavd. for å få, eller 

bestille ny nøkkel. Tap av nøkkel eller 

ødelagt lås/låssylinder må erstattes av 

leier. 

Leier er også ansvarlig for skade/hærverk 

som skyldes andre enn ham selv 

(besøkende). 

Skadedyrbekjempelse 

 Utrydding/ fjerning av 

skadedyr 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

Konkret vurdering. Gjelder alle typer 

insekter og skadedyr som veps, rotter, 

mus, kakerlakker, veggedyr, etc.   

Leier er ansvarlig når årsaken til skadedyr 

kan tilbakeføres til leier. 

  

Sopp-, råte- og 

muggskader 

 Utbedring/ fjerning 

 

X 

 

X 

 

Konkret vurdering. Leier er ansvarlig når 

årsaken til skaden skyldes feil eller 

uforsvarlig bruk av boligen, f.eks. 

manglende lufting/dårlig renhold.   

 

Renhold 

 Innvendig- og utvendig 

 

 

 

X 

 

Gjelder alt renhold, også vindusvask. 

 

Brannsikring 

 Vedlikehold av 

pulverapparat og 

røykvarsler. 

 

 

 Skifte av 

røykvarslerbatteri 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

Delt ansvar. Kommunen har ansvar for at 

boligen er utstyrt med brann- 

slukningsapparat (eller fastmontert 

brannslange), og røykvarsler, og å 

gjennomføre periodisk kontroll. 

 

I leieperioden er leier ansvarlig for å holde 

slukkeutstyr i orden, og skifte batteri i 

røykvarsler minimum en gang pr. år. 

Batteri i røykvarsler skal ikke fjernes. 

 

TV-signaler/internett 

 Abonnement 

 

 

 

X 

Leier må ordne dette selv i de boliger der 

det ikke er fellesantenneanlegg, eller 

internettopplegg. 

 

Annet: 

Ombygging (flytte på vegger, foreta forandring av rominndeling) er ikke tillatt. Oppussing og mindre 

arbeider i boligen er kun tillatt etter nærmere avtale med Eiendomsavdelingen. Henvendelse om dette 

skjer til driftsleder eller vedlikeholdsleder. Ved en eventuell oppussing/ fornyelse skal det kun 

benyttes materialer og farger som er godkjent av Eiendomsavdelingen.  

Mars 2015 
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