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Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Representantene vil få en orientering om Kirkenes barnehage. 
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MUSIKKBINGE BJØRNEVATN 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
Det har over lang tid vært arbeidet for å få i gang ungdomsklubb i Bjørnevatn. Kravet fra 
ungdommen har vært unisont. 
I gjennom dette arbeidet har en sett at det å skaffe en musikkbinge til Bjørnevatn vil være en 
meget god idé. Kommunen har tidligere søkt og fått tildelt midler til to musikkcontainere. Drift 
og vedlikehold av musikkbingen legges til virksomhet Allmenn kultur. 
Rådmannen innstiller på at det bevilges kr 327.500 fra disposisjonsfondet som egenandel for 
anskaffelse av musikkbinge til Bjørnevatn. 
 
Faktiske opplysninger: 
Det har over lang tid vært arbeidet for å få i gang ungdomsklubb i Bjørnevatn. Kravet fra 
ungdommen har vært unisont. 
Det har vært arbeidet for å få ”det gamle helsehuset/undomsklubben” i en tilfredsstillende 
stand og med bruksendring på plass, samt å kunne tilfredsstille krav til universell utforming 
mv. Dette arbeidet har til nå ført til at all aktivitet i den delen av bygget er stoppet. Dette 
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berører følgende aktiviteter som kulturtiltak for funksjonshemmede, øvingsmuligheter for 
ungdomsartister og de påtenkte klubbplanene. 
Det er nå i gang et prioritert arbeid for å finne løsninger for de aktivitetene som ikke kan 
fortsette i det gamle helsehuset. Kulturtiltak for funksjonshemmede har lagt om på sine tilbud 
i påvente av mer permanente løsninger. En arbeider videre med å finne aktuelle lokaliteter i 
Bjørnevatn til klubben, blant annet har en kontakt med Bjørnevatn il og skolen. 
 
I gjennom dette arbeidet har en sett at det å skaffe en musikkbinge til Bjørnevatn vil være en 
meget god idé. Kommunen har tidligere søkt og blitt tildelt to musikkcontainere. Drift og 
vedlikehold av musikkbingen legges til virksomhet Allmenn kultur. 
 
Den ene er plassert ved Pasvik skole og brukes av skolen, kulturskolen og ungdomsartister. 
Erfaringen med bruken er til nå meget god. 
Den andre musikkbingen er nå i ferd med å komme på plass vegg i vegg med Malmklang i 
Kirkenes.  
Musikkbingen ved Malmklang vil benyttes som øvingshotell med kvalitetsutstyr der det vil bli 
graderte betalingssatser alt etter alder og betalingsevne. Videre vil det bli mulighet for enkelt 
øvinger eller måneds/års-abonnement til reduserte priser. 
Denne ordningen vil også gjelde for en musikkbinge i Bjørnevatn. 
 
Leverandør av musikkcontainere/binger er Musikkutstyrsordningen i samarbeid med 
transportfirmaet Nordic Shelter AS. 
 
For å komme inn under ordningen forutsettes det at kommunen tilrettelegger et plant område 
på 10 x 10 meter. En er allerede i kontakt med FDV for å finne aktuelle områder og utarbeide 
et budsjett/kostnadsoverslag. I tillegg til frakt og oppsett kommer utgifter til installasjon av 
elektrisitet og nødvendig utstyrsutrustning. 
 
Kostnad: 
Kjøp av musikkbinge – containerløsning   kr 305.500 
Frakt, forsikring + 25 % moms    kr 100.000 
 
Sum        kr 405.500 
 
Oppsett av containeren     kr  50.000 
 
Innkjøp av utstyrpakke til containeren inkl moms  kr  72.000 
 
TOTALKOSTNAD      kr 527.500. 
 
Sist kommunen søkte fikk vi tildelt kr 200.000 pr musikkbinge. Vi forutsetter å få det samme 
beløp til en musikkbinge plassert i Bjørnevatn. 
Søknadsfristen er 1. oktober 2012. 
 
Finansiering: 
Tilskudd fra musikkutstyrsordningen (etter søknad)  kr 200.000 
Bruk av fond        kr 327.500 
Totalt        kr 527.500 
 
Rådmannens vurdering/konklusjon: 
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Dette er et positivt tiltak som vil kommune ungdommen i Bjørnevatn til gode. Det er viktig at 
en får dette på plass i løpet av 2012. 
 
Rådmannen ønsker at musikkbingen plasseres ved skolen slik at skolen og kulturskolen kan 
bruke denne i undervisningen. Videre vil det skisserte opplegget for musikkbingen i Kirkenes 
kunne overføres til bruk av musikkbingen i Bjørnevatn på ettermiddags- og kveldstid. 
 
Rådmannen innstiller på at det bevilges kr 327.500 som egenandel for anskaffelse av 
musikkbinge til Bjørnevatn. 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
Et viktig tiltak for å gi ungdommen i Bjørnevatn et alternativ tilbud. 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
Prosjektet er avhengig av bevilgning fra fond eventuelt låneopptak.  
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
Tilbudet vil tilfredsstille bestemmelsene om universell utforming. 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bevilge kr 327.500,- som delfinanisering av  
musikkbinge i Bjørnevatn. 
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Beløpet finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.  
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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KOMMUNALT DISPONERTE/ EIDE BOLIGER 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 20.03.2012 DOKUMENT 3 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 
SBB OG SVK.DOCX 

2 20.03.2012 DOKUMENT 1 RETNINGSLINJER- 
UTLEIEBOLIG.DOCX 

3 28.03.2012 Dokument 2. Ansvarsfordeling.pdf 

4 06.06.2012 Forslag fra rådet for 
funksjonshemmede.pdf.txt.pdf 

 

 

 
1. Retningslinjer for utleie av kommunalt disponerte/ eide boliger. 
2. Ansvarsfordeling for saksbehandling ved henvendelser og søknader om boliger.  
3. Samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Stiftelsen Bolig Bygg (SBB). 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


Side 2 av 7 

 

 
Vedlegg til dokument 1: 
1. Boligsøknadsskjemaet. 
2. Kartleggingsskjemaet for hjelpebehov i boliger. 
3. Tildelingskriterier for Boliger til personer med oppfølgings behov. 
4. Tildelingskriterier for Boliger med hjelpe- og vernetiltak. 
5. Tildelingskriterier for Rehabiliteringsboliger 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
 
Kort sammendrag: 
 
Boligmarkedet i Sør-Varanger kommune er trangt og spesielt vanskeligstilte blir tapere. 
Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) eier og leier ut boliger til alle deler av kommunens befolkning. 
Alle søknader sendes til SBB, og alle tildelinger gjøres der, unntatt for omsorgsboliger, samt 
2 stk rehabiliteringsboliger som kommunen eier.  
 
Samtidig har kommunen disposisjonsrett til fire typer utleieboliger (Omsorgsboliger, Boliger 
for personer med oppfølgings behov, Bolig med hjelpe- og vernetiltak og Enmannsmoduler). 
Det er kun utarbeidet retningslinjer og tildelingskriterier for Omsorgsboligene. 
 
En kommunalt disponert bolig er et velferdsgode men flere brukergrupper av kommunale 
tjenester vurderes å bli prioritert i tildelingen av utleieboliger blant annet personer med 
rusproblemer, psykiske lidelser, flyktninger, eldre og funksjonshemmede med hjelpebehov.  
Derfor er det viktig at tildelingen av boliger skjer i ryddige og etterprøvbare former slik at man 
kan være trygg på at det har vært en rettferdig behandling. 
 
Tildelingen av kommunalt disponerte boliger har foregått på en ”tilfeldig” måte. For å unngå 
forskjellsbehandling av boligsøkere er det etablert et uformelt samarbeid mellom SBB og 
kommunale tjenester. Det uformelle tildelingsteamet på bakgrunn av tverrfaglige vurderinger 
beslutter hvilken type bolig den enkelte boligsøkere får tilbud om. Mens den enkelte 
tjenesten fatter vedtakk om tildelte boligen på bakgrunn av boligsøkerens hjelpebehov. På 
den måten blir de mest vanskeligstilte på boligmarkedet ivaretatt, det forebygges ifht 
belastende bomiljø og flere får en bedre tilrettelagte boligtyper. 
 
Dette samarbeidet er viktig å få formalisert gjennom en tydelig samarbeidsavtale. Saken har 
vært drøftet og utarbeidet sammen med SBB. Ved å inngå tydelig samarbeidsavtale med 
SBB vil kommunen får større handlingsrom ifht utøvelse av tjenester og bedre ivaretakelse 
av boligsituasjon vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. 
 
I tillegg er det behov for klare regler og rutiner for kommunal saksbehandling, prioritering og 
tildeling av kommunalt disponerte leieboliger.  Noe som vil gi trygge og forutberegnlige 
rammer både for boligsøkere og kommunale saksbehandlere. 
Sør-Varanger kommune må derfor ta stilling til retningslinjer for organisering, tildeling og 
ansvarsfordeling ifht kommunalt disponerte/ eide utleieboliger. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
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Boligpolitisk handlingsplan (BPH) for Sør-Varanger kommune sier under pkt 2.2: ”Sør-
Varanger kommune skal ha en målrettet sosial boligetablering og en sosial boligtjeneste som 
sørger for at de ulike grupper av vanskeligstilte med boligbehov oppnår hensiktmessige 
tilbud. Samt en hensiktsmessig oppfølgingstjeneste som er i stand til å gi hjemmeboende 
med hjelpebehov en individuelt tilpasset hjelp. 
Kommunen skal bidra til at det skjer en planmessig utbygging og forvaltning av 
boligløsninger for de grupper som har vanskelig for å benytte det private boligmarkedet”. 
 
Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) eier og forvalter kommunalt disponerte boliger. Alle søknader 
sendes til SBB, og alle tildelinger gjøres formelt der for utenom Omsorgsboliger. Disse 
boliger tildeles av Tildelingskontoret for omsorgssaker. 
 
Per i dag har kommunen disposisjonsrett til fire typer boliger og eier en type bolig: 
 
1. Omsorgsboliger – inkludert 9 øremerkede leiligheter for mennesker med langvarige 
psykiske lidelser i Riiser Larsensgt.5. Tildelings- og oppfølgingsansvar har tildelingskontoret 
for omsorgssaker og hjemmebasert omsorg. 
 
2. Bolig for personer med oppfølgings behov (Strandveien 9-11 og 13-15). Tildelings- og 
oppfølgingsansvar har forskjellige kommunale tjenester slike som Flyktningstjeneste, 
Sosialtjeneste, Psykisk helsetjeneste, Hjemmebasert omsorg. 
 
3. Bolig med hjelpe- og vernetiltak for rusmiddelavhengige med omfattende hjelpebehov 
(6 stk. frittstående og modulbaserte boenheter er under bygging i Vigørveien, Håbeth-krysset 
og Prestøya). Tildelings- og oppfølgingsansvar har Sosialtjenesten. 
 
4. Enmannsmoduler (4 stk.) – korttids kriseløsning for mennesker som har vært 
bostedsløse over tid, og som antas å ha liten mulighet til å skaffe seg egen bolig. 
Tildelingsansvar har Sosialtjenesten i samarbeid med NAV Sør-Varanger. 
Oppfølgingsansvar har Sosialtjenesten. 
 
Eies av Sør-Varanger kommune: 
 
5. Rehabiliteringsboliger for mennesker med rusmiddelanhengighet i 
rehabiliteringsperioden/ ettervernsfasen (2 leiligheter i Sundquistvn. 3.). Tildelings- og 
oppfølgingsansvar har Sosialtjenesten. 
 
 
Retningslinjer og tildelingsrutiner er på plass for Omsorgsboliger, men mangler for de andre 
typer boliger.  
Tildelingen av disse kommunalt disponerte boliger har vært gjennom tilfeldig samarbeid 
mellom den enkelte tjenesten og SBB. De årene er det prøvd ut et tildelingssystem basert på 
individuelle vurderinger av boligsøkere som er vanskeligstilte på boligmarkedet: 
helsetilstand, hjelpebehov, økonomisk og sosial situasjon osv. 
 
Erfaringene viser at et bedre system for tildeling har gitt bedre bomiljøer og mer tilrettelagte 
boliger for den enkelte sine behov. 
Eksisterende formell organiseringen av tildeling av Omsorgsboliger fungerer godt. 
På møte med SBB, representanter for kommunale tjenester (Flyktningstjenesten, 
Sosialtjenesten, Psykisk helsetjenesten, Hjemmebasert omsorg, Tildelingskontoret for 
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omsorgssaker) og NAV Sør-Varanger 16.november 2011 har vært diskutert tildelingsmåten 
av kommunalt disponerte boliger. 
Deltakerne har utrykket et ønske om en tydelig og regulert tildeling av boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet og understrekket at det ”uformelle” systemet fungerer bra og 
trenges å bli formalisert i et ”Boligtildelingsteam”. 
 
Dette er i samsvar med Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 p.2.1, Utleieboliger, tiltak 2.  
Boligildelingsteamet består av faste representanter fra SBB, Sosialtjenesten og NAV. 
Representanter fra kommunale tjenester som: Psykisk helsetjeneste, tildelingskontor for 
omsorgssaker, barnevern, flyktningstjeneste, tjenesten for funksjonshemmede, er på 
boligtildelingsmøter ved behov (dersom de har brukere som er aktuelle boligsøkere). 
 
Samtidig er det utarbeidet kommunale retningslinjer og tildelingsrutiner som 
Boligtildelingsteamet skal jobbe etter. 
Retningslinjene for tildeling av boliger bygger på reglene i Forvaltningsloven og Helse- og 
omsorgsloven som sikrer forsvarlig saksbehandling, ivaretakelse av rettigheter og plikter for 
boligsøkerne, og har klare regler om skriftlig informasjon til søkeren om klagemuligheter. 
Den enkelte tjenesten i Boligtildelingsteamet har vedtaksmyndighet. 
 
På den måten boligsøkernes behov blir godt ivaretatt i kommunen. 
 
En kommunalt disponert bolig er et velferdsgode. Det er derfor viktig at tildelingen av boligen 
skjer i ryddige og etterprøvbare former slik at man kan være trygg på at det har vært en 
rettferdig behandling. 
Klare regler og rutiner for kommunal saksbehandling, prioritering og tildeling av kommunalt 
disponerte leieboliger gir trygge og forutberegnlige rammer både for boligsøkere og 
kommunale saksbehandlere. 
 
For å ha en forsvarlig saksbehandling ser Sosialtjenesten sammen med andre aktuelle 
tjenester behovet for å få på plass en del overordnet forhold som organisering av rutiner for 
tildeling av kommunalt disponerte/ eide boliger, tildelingskriterier, søknadsskjema m.m. (se 
vedlagte dokumenter). 
  
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
Ikke relevant 
 
Infrastruktur: 
Differensiert botilbud med tydelig regelverk for tildeling av boliger kommer til å bidra til en 
trygt og positivt bomiljø i kommunen. 
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Barn og ungdom: 
Indirekte positivt innvirkning gjennom trygge bomiljø og tilrettelagte boliger. 
 
Kompetansebygging: 
Kommunen har bygget opp en god kompetanse ifht ivaretakelse av bomiljø og bo-oppfølging 
av spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet, samt kompetansen i samhandling mellom 
tjenestene og SBB. 
  
Økonomi: 
Ikke relevant 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
Ikke relevant 
Forslag til innstilling: 
 
1. Retningslinjer for utleie av kommunalt disponerte/ eide boliger vedtas. Dokument 
1med 5 vedlegg:  

 Vedlegg 1: Boligsøknadsskjemaet. 

 Vedlegg 2: Kartleggingsskjemaet for hjelpebehov i boliger. 

 Vedlegg 3: Tildelingskriterier for Boliger til personer med oppfølgingsbehov. 

 Vedlegg 4: Tildelingskriterier for Boliger med hjelpe- og vernetiltak. 

 Vedlegg 5: Tildelingskriterier for Rehabiliteringsboliger. 
2. Ansvarsfordeling for saksbehandling ved henvendelser og søknader om boliger 
vedtas. Dokument 2. 
3. Det vedtas inngåelse av Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-
Varanger kommune vedrørende tildeling av kommunalt disponerte/ eide boliger. 
Dokument 3. Rådmann underskriver avtalen. 
 
 
 
 
 
 
05.06.2012  Rådet for funksjonshemmede 
 
BEHANDLING: 
 
Forslag fra rådet: 
 
Rådet for funksjonshemmede ser positivt på at kommunen formaliserer en samarbeidsavtale 
med SBB. Rådet stiller seg bak innstillingen, men har følgende kommentarer: 
 
Samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og SBB: 
Avtalen løper i ett år, men skal evalueres annen hvert år. Bør endres til evaluering etter 
første året. Rådet ønsker å få innsyn i denne prosessen og ber om et møte med 
tildelingsteamet/boligkoordinator. 
 
Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte/eide utleieboliger. 
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Pkt 9: Rådet for funksjonshemmede ønsker å påpeke at etableringen av et kommunalt 
”Boligsosialt kontor” må komme på plass, at dette prioriteres og at det kommer en 
handlingsplan på dette. 
 
Innstillingen og forslaget fra rådet ble enstemmig vedtatt.   
 
RFFH-006/12 VEDTAK: 
 
1. Retningslinjer for utleie av kommunalt disponerte/ eide boliger vedtas. Dokument 1med 5 
vedlegg:  

 Vedlegg 1: Boligsøknadsskjemaet. 

 Vedlegg 2: Kartleggingsskjemaet for hjelpebehov i boliger. 

 Vedlegg 3: Tildelingskriterier for Boliger til personer med oppfølgingsbehov. 

 Vedlegg 4: Tildelingskriterier for Boliger med hjelpe- og vernetiltak. 

 Vedlegg 5: Tildelingskriterier for Rehabiliteringsboliger. 
 
2. Ansvarsfordeling for saksbehandling ved henvendelser og søknader om boliger vedtas. 
Dokument 2. 
 
3. Det vedtas inngåelse av Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-
Varanger kommune vedrørende tildeling av kommunalt disponerte/ eide boliger. Dokument 
3. Rådmann underskriver avtalen. 
 
 
Rådet for funksjonshemmede ser positivt på at kommunen formaliserer en samarbeidsavtale 
med SBB. Rådet stiller seg bak innstillingen, men har følgende kommentarer: 
 
Samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og SBB: 
Avtalen løper i ett år, men skal evalueres annen hvert år. Bør endres til evaluering etter 
første året. Rådet ønsker å få innsyn i denne prosessen og ber om et møte med 
tildelingsteamet/boligkoordinator. 
 
Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte/eide utleieboliger. 
Pkt 9: Rådet for funksjonshemmede ønsker å påpeke at etableringen av et kommunalt 
”Boligsosialt kontor” må komme på plass, at dette prioriteres og at det kommer en 
handlingsplan på dette. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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Sør-Varanger Kommune 
Sosialtjenesten 

    
          

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØR-VARANGER KOMMUNE OG STIFTELSEN 
BOLIGBYGG 

 

Målsetting: 
 

1. Differensierte botilbud til alle deler av befolkning i Sør-Varanger kommune. 
2. Ivareta boligbehov og legge tilrette for bedre bomuligheter for vanskeligstilte på 

boligmarkedet 
3. Forebygge utvikling av rusbelastede bo-områder. 

 

Avtalen omfatter samarbeid på følgende områder: 

 

1) Utredning og tilrettelegging for differensiert boligtilbud 
 

 Stiftelsen boligbygg har ansvar for å dekke befolkningens og kommunens boligbehov, 
og står som utleiere for den enkelte leietaker.  

 Stiftelsen boligbygg søker i samarbeid med kommunens tjenester for vanskeligstilte å 
fremskaffe tilrettelagte boliger. Tilrettelagte boliger i form av lokalisering, utforming, 
med mer ut fra tjenestenes vurderinger om søkeres boevner.  

 Aktuelle tjenester og Stiftelsen boligbygg har faste møter 1 gng. pr. mnd. for 
drøfting/evaluering, planlegging og gjennomføring av tiltak for å nå målsetting med 
samarbeidet.  
 
 

2) Tildeling av boliger  
 

 Det etableres et Tildelingsteam (Boligpolitisk handlingsplan for Sør-Varanger 
kommune for 2009-2012 p.2.1, Utleieboliger, tiltak 2.) bestående  av faste 
representanter fra Stiftelsen boligbygg, Sosialtjenesten og  NAV, fram til en 
kommunal boligkoordinator er på plass. Representanter fra kommunale tjenester 
som: Psykisk helsetjeneste,  tildelingskontor for omsorgssaker, barnevern, 
flyktningetjeneste, tjenesten for funksjonshemmede, er på møter ved behov (dersom 
de har brukere som er aktuelle boligsøkere).   
 

 Teamet har ansvar for å drøfte og tildele ledige leiligheter som Stiftelsen boligbygg 
disponerer til spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

 

Personer som vurderes som spesielt vanskeligstilte på boligmarkedeter  er de som faller   
utenfor det ordinære leiemarkedet pga. spesielle behov; personer med rusproblemer, 
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psykiske problemer, ulike typer funksjonshemminger, flyktninger, og evnt. andre sosiale-
økonomiske utfordringer. 

 

 Tildeling av ledige boliger gjennomføres fast hver 14.dag på oppsatte 
samarbeidsmøter. 
 
 

3) Søknads vurderings og – tildelingsprosessen 
 

 Den enkelte tjeneste som vurderer brukere/ søkere å ha spesielt vanskeligheter 
med å skaffe seg bolig på ordinære vilkår, er ansvarlige for å hjelpe til med 
søknad  og gjøre en faglig vurdering/begrunnelse av søkers boligbehov i hht. 
 
Lov om kommunele helse og omsorgstjenester mm (helse- og omsorgsloven)  

Kap.3 §§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte  
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasing og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 
årsaker. 
 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) 
 
Kap.3 § 15 Boliger for vanskeligstilte 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
 
Kap.4 §27 Midlertidig bolig 
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det 
selv. 

 

 Skriftlig søknad med samtykke fra søkeren selv sendes til Tildelingsteamet ved 
Stiftelsen Boligbygg for vurdering, prioritering og tildeling etter gitte 
retningslinjer.  

 

 Husleiekontrakter gis i første omgang på spesielle vilkår i hht. Husleielovens 
§11.1. Stiftelsen Boligbygg utstederkontraktene.  
  

 Leietaker vil i utgangspunktet ha samme rettigheter og plikter som en ordinær 
leietaker. 

 

 

4) Ansvar og arbeidsfordeling ved oppfølging av leietaker og ved oppsigelser 

 

 Kommunale tjenester har et spesielt ansvar for å yte nødvendige hjelpetiltak, og 
skal ha regelmessig oppfølging av leietakere med spesielle leievilkår i leieperioden.  
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 Det skal rapporteres mellom tjenester/tildelingstieam og Stiftelsenboliggbygg om 
uregelmessigheter i fht. bolig og leietakers boevner.  

 

 Tildelingsteamet vurderer i samarbeid nødvendige tiltak/oppfølging ved 
husbråkklager, manglende husleieinnbetalinger, dårlige ivaretakelse av bolig, og        
lignende  i fht. personer som er tildelt bolig gjennom tildelingsteamet.   

 

 

 
 

5. Økonomi 
 

 Stiftelsen Boligygg er ansvarlig for utgifter til drift og vedlikehold av bolig. Det gjelder 
løpende vedlikehold, innkreving av husleie, samt andre forhold som har å gjøre med 
ivaretakelse av boligen. 
 

 Dersom boligen blir utflyttet uten at SBB er kontaktet, står leietaker økonomisk 
ansvarlig inntil boligen er ryddet og rengjort. 
 

 Dersom leietaker etterlater innbo, må oppfølgende virksomhet i første omgang 
bestemme hvordan innboet skal lagres, evt. kastes. SBB står ikke ansvarlig for lagring 
av innbo utover det som er fastsatt i husleielovens § 10-4. 
 
 

Avtalen gjelder for perioden: 1.4.2012 – 1.4.2013 

Evaluering 2.hvert år. 

 

 

Kirkenes den 31.3.2012 

 
 
 
 
Rådmann      Styreleder  Stiftelsen Boligbygg 
 
 
 
Vedlagt: 1. Søknadsskjema 
  2. Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte/ eide utleieboliger. 
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Sør-Varanger kommune 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE/ EIDE UTLEIEBOLIGER  

Retningslinjer om søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte/ eide utleieboliger 

(”kommunale boliger”) i Sør-Varanger kommune. 

Vedtatt av ……………………………… Dato……………. 

1. Virkeområde og ansvarsfordeling. 

Disse retningslinjer skal legges til grunn for tildeling og søknadsbehandling av utleieboliger som Sør-

Varanger kommune eier eller har disposisjonsrett til.  

Sør-Varanger kommune (SVK) har et særlig samarbeid med Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) når det gjelder 

generelle boligpolitiske spørsmål i kommunen. Samarbeidsavtalen mellom SVK og SBB har målsetting 

som utredning og tilrettelegging for differensiert botilbudet i kommunen for å ivareta vankeligstilte 

på boligmarkedet. Tildelingsteamet, som består av representanter for kommunale tjenester og SBB, 

har ansvar for tildeling av de aktuelle boliger.   

SBB er ansvarlig for utgifter til drift og vedlikehold av bolig. Det gjelder løpende vedlikehold, 

innkreving av husleie, samt andre forhold som har å gjøre med ivaretakelse av boligen. 

2. Formålet med kommunalt disponerte/ eide boliger (”kommunale utleieboliger”) og 

målgruppe. 

”Kommunale utleieboliger” er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som 

hovedregel å betrakte som en midlertidig hjelp. ”Kommunale utleieboliger” kan også gis på varig 

basis. Dette gjelder særlig omsorgsboliger. 

3. Typer av ”kommunale utleieboliger” 

 

 Omsorgsboliger. 

 Omsorgsboliger for mennesker med langvarige psykiske lidelser. 

 Boliger for mennesker med oppfølgings behov. 

 Rehabiliteringsboliger for mennesker etter behandling mot rusmiddelavhengighet. 

 Bolig med hjelpe- og vernetiltak. 

 Enmannsmoduler. 

 

4. Krav og rettigheter for søkere 

4.1 Søkere må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal innvilgelse skje i samarbeid med 

verge og tjenesteapparat. 

4.2 Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester har rett til å søke 
omsorgsboliger. 

4.3 Flyktninger som mottas av Sør-Varanger kommune etter bosettingsvedtak fattet av 
kommunestyret har rett til ”kommunal utleiebolig”. 
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4.4 Alle søkere som har fått tildelt ”kommunale utleieboliger” har rett og plikt til å motta bo-
veiledning og oppfølging/ veiledning fra de aktuelle kommunale tjenester. 

5. Forhold som tillegges vekt 

5.1 Nåværende boforhold 

Søker er uten fast bopel eller egnet bolig, og er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv. 

5.2 Inntekts- og formuesforhold 

Husstandens samlede årsinntekt må normalt ikke overstige de til enhver tid gjeldende 
inntektsgrenser for Husbankens bostøtte. 

5.2.1 Tidligere mislighold 

Dersom søkeren enten overfor kommunen eller SBB har misligholdt husleie eller boliglånforpliktelser, 
forutsettes som hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/ oppgjør før vedkommende tildeles 
”kommunal utleiebolig”. 

5.3 Oppfølgingsbehov 

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig forutsatt at 
søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. 

5.4 Boligen som en del av et helhetlig tilbud 

Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet tildeles bolig så frem boligen har betydning 
for et helhetlig tilbud og annen boligbistand er ikke egnet. 

5.5 Innvilgelse 

Innvilgelse av søknad om ”kommunal utleiebolig” skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på 
grunnlag av gjeldende kriterier for hver type boliger. Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad 
meddeles skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer. 

6. Tildeling av konkret bolig 

6.1 Tildeling 

Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov. Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av 
søknadsdato. 

6.2 Bytte 

Søknad om bytte av tildelt ”kommunal utleiebolig” vurderes på grunnlag av gjeldende retningslinjer. 

7. Fornyelse 

Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes etter gjeldende retningslinjer, og må fremsettes innen 
tre uker før kontraktens utløp. 
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8. Råd og veiledning 

Søkere til ”kommunal utleiebolig” skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov. 

9. Avgjørelsesmyndighet og saksbehandling 

Tildelingsteamet eller den det bemyndiger har avgjørelsesmyndighet i saker etter disse retningslinjer. 

Fram til et kommunalt ”Boligsosialt kontor” er på plass har den enkelte tjeneste 
saksbehandlingsansvar ved tildeling av kommunale utleieboliger: 

 Omsorgsboliger – tildelingskontoret for omsorgssaker. 

 Omsorgsboliger for mennesker med langvarige psykiske lidelser – tildelingskontoret for 
omsorgssaker i samarbeid med psykisk helsetjenesten. 

 Boliger for mennesker med oppfølgingsbehov – den enkelte tjenesten som representerer 
boligsøkeren. 

 Rehabiliteringsboliger – Sosialtjenesten. 

 Bolig med hjelpe- og vernetiltak – Sosialtjenesten. 

 Enmannsmoduler – Sosialtjenesten. 

10. Avslag og klageadgang 

Avslag på søknad om leie av ”kommunal utleiebolig” og avslag på fornyelse av leiekontrakt i 
”kommunal utleiebolig” skal være skriftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, 
samt adressat for klage. Avslag kan påklages til formannskapet, jf forvaltningslovens § 28. Dersom 
søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert som uaktuell for tiltaket. 
Avslag på søknad om bytte av ”kommunal utleiebolig” kan ikke påklages. 
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