
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/606   

Sakstittel:  KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER REF. 15/832 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å reversere vedtak fra juni 2016 i sak 16/606 om 

etablering av kommunalt aksjeselskap for bygging av utleieboliger. 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar bygging av 2 utleieboliger, den ene i Lebesby og den 

andre i Kjøllefjord, hver med 4 leiligheter. Totalsum 19 820 000.- inklusive mva 

 

3. Dette finansieres ved låneopptak kr 14 754 000.-, samt tilskudd på 5 066 000.- fra 

Husbanken. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i juni 2016 å opprette et eget aksjeselskap for bygging av 

utleieboliger. Etter å ha gjort nærmere undersøkelser, så vil en slik løsning høyst sannsynlig 

medføre økte kostnader på drift og etablering. Den største fordelen med et eget selskap vil 

være at lånet ikke vises i kommunens regnskaper. Men for alt det praktiske så må kommunen 

uansett svare for kostnadene.  

 

Kommunen har søkte om lån og tilskudd på bygging av 2 utleieboliger lik den som nå er 

under bygging i Kjøllefjord (ref. tidligere vedtak). Det har vært anbudskonkurranse og prisen 

for disse boligene er beregnet til 19,82  mill. Da er det lagt inn 15% reserve i prosjektet. For å 

komme i gang med byggingen må kommunestyret vedta igangsetting og låneopptak.  

 

Vurdering: 

Etablering av et aksjeselskap for bygging av utleieboliger har både positive og negative sider. 

På den positive siden er det ting som tyder på at å rendyrke utleie utleievirksomheten så vil 

en kunne få en mer planmessig vedlikehold og oppgradering, samt at kommunens låneopptak 

blir lavere enn ved å bygge i egen regi. På den negative siden er kostnadene ved å etablere og 

drifte et slikt selskap, samt at lånerenten vil bli høyere enn når kommunen selv tar opp lån. 

For å i hele tatt kunne få lån, må nok kommunen stille garantier ovenfor lånegiver.   

 

Rådmannen anbefalte å etablere aksjeselskap, noe som også ble vedtatt i kommunestyret. 

Men etter å ha diskutert dette med vår revisor og hørt erfaringer så ønsker rådmannen nå å be 

kommunestyret om å annullere dette vedtaket og heller bygge i egen regi. Et boligselskap 

med 12-14 leiligheter blir for lite for å forsvare merkostnadene ved organiseringen. 



 

Dersom kommunestyret på et senere tidspunkt vil organisere det på en slik måte så er det 

ikke noe i veien for det, men da bør en nok ta med alle bygg som kommunen eier. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


