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SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT FOR OMSORGSBOLIGER I 

STRANDVEIEN 128 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/301    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 78/21 Formannskapet 15.06.2021  

   

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap omgjør vedtak i sak 45/21, og innvilger Imagine Nordkyn AS et 

tilskudd til forprosjekt for leiligheter for eldre i Strandvegen 128 

 

2. Dersom prosjektet ikke er realisert innen 5 år fra utbetaling, skal kommunen kunne 

overta prosjekteringen som er gjort. 

 

3. Inntil 50% kan utbetales ved oppstart, resterende utbetales etterskuddsvis ved 

innlevering av regnskap 

 

4. Beløpet belastes disposisjonsfondet  

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapet innvilget søker et lån på 100 000.- til omsøkte formål i møte den 5/5 

 

1. Lebesby Formannskap innvilger Imagine Nordkyn AS et lån på kr 100.000,- til 

forprosjekt for leiligheter til eldre i Strandveien 128. 

2. Lånet er rente- og avdragsfritt i fem år og det tas pant i Gnr. 36 Bnr. 102. 

3. Beløpet finansieres av disposisjonsfondet 

 

I ettertid har søker tatt kontakt, og det vi ikke være mulig å gå videre med prosjektet dersom 

det forutsetter lån med pant i eiendom. Søker ber om at det omgjøres til tilskudd, og opplyser 

at kommunen kan overta prosjekteringen dersom prosjektet ikke blir realisert. 
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Vurdering: 

I Kommunestyremøtet 27.10.20, saksnr PS 74/20, ber Kommunestyre administrasjonen se på 

hvordan man kan bidra til at det bygges flere boliger for eldre i samarbeid med andre. 

Å bidra med tilskudd for prosjektering av leiligheter til eldre vurderes som et 

tiltak for å imøtekomme Kommunestyrets vedtak, derfor anbefaler rådmannen at vedtaket fra 

5/5 omgjøres slik at det blir tilskudd og ikke lån 
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BOLIGER - RISIKODELING 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 613  

Arkivsaksnr.: 21/369    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 79/21 Formannskapet 15.06.2021  

PS / Kommunestyret   

 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar et prøveprosjekt med inntil 6 boliger, hvor kommunen 

påtar seg å kjøpe boligen til restgjeld dersom boligbyggeren selger boligen 

 

2. Det skal utarbeides avtale mellom boligbygger og kommunen, avtalen legges fram for 

formannskapet før igangsetting. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Utleiemarkedet domineres av kommunen. Kommunen eier i dag 74 leiligheter/boliger (hvorav 

23 er omsorgsboliger) for utleie. Det private markedet har vi ikke oversikt over. Men vi 

opplever fortsatt pågang på kommunens utleieboliger. 

Det er nasjonal politikk at de fleste skal kunne eie egen bolig, her er startlånsordningen et 

virkemiddel. Men det er ikke tilstrekkelig til at det blir bygget nye boliger. Dermed er det et 

vedvarende press på kommunale boliger, og et udynamisk og lite fornyende boligmarked 

 

Rådmannen vil ikke anbefale at det bygges nye kommunale utleieboliger, bortsette fra 

omsorgsboliger og boliger til særlige formål dersom det skulle bli et behov for det. Det å drive 

utleie av boliger er ikke en kommunal kjerneoppgave, bortsett fra til enkelte grupper og 

rekruttering av egne medarbeidere. 
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I stedet for at kommunen skal bygge flere boliger så bør kommunen bidra med virkemidler 

slik at utbygging skjer i regi av andre aktører eller private. Da er risikoavlastning et 

virkemiddel som kan benyttes ved siden av startlån og tilskudd som vi allerede har i dag. 

 

For at unge skal velge å bygge egen bolig så foreslår rådmannen at det innføres et begrenset 

forsøk med kommunal risikoavlastning for 6 nybygde eneboliger. Ordningen skal være en 

avlastning av risiko og samtidig gi pantesikkerhet for lån i husbanken. Samtidig må det være 

slik at de som bygger ny bolig har en økonomi som tillater det og at de oppfyller ordinære 

krav til lån i bank. Ordningen er ment som en sikkerhet for lånet og en redusert risiko ved 

salg. 

Det er også viktig at det ikke blir forskjellsbehandling i ordningen og at den praktiseres likt. 

En slik ordning kan medføre bruk av fellesskapets midler, og en bør derfor ikke forfordele 

noen, men finne en innretning hvor de som ønsker å søke i forsøket behandles likt. Da er 

loddtrekning en metode som brukes i andre sammenliknbare sammenhenger. 

 

Foreløpig skisse for inntil 6 boliger, (hvorav minst 4 i Kjøllefjord) i forsøket kan være noe 

slikt (utkast som det må jobbes videre med): 

 

Kommunen påtar seg en gjenkjøpsavtale for boligen til påhvilende restgjeld, under følgende 

forutsetninger: 

 

 Boligbygger fyller krav til betjeningsevne på lån jfr husbankens retningslinjer 

herunder også kravet til egenkapital. 

 

 Det skal betales avdrag på boliglånet fra og med år 2, og lånet skal ha maksimalt 30 

års nedbetalingstid 

 

 Dersom boligbygger ikke betaler avdrag på boliglånet, skal boligen fraflyttes etter 3 

forfalte avdrag, og boligen må da overdras til kommunen. 

 

 Det settes et tak på inntil 5 mill i bygge kostnader pr bolig, og boligen må følge 

husbankens krav til nøkternhet og byggeforskrifter. 

 

 Boligen må bygge på regulert boligtomt eller på et sted som gjør den velegnet til utleie 

 

 

En slik ordning vil bidra til at boligbygger har god sikkerhet og at de ikke risikerer å sitte 

tilbake med stor gjeld dersom boligen selges. Boligbygger taper egenkapitalen, dersom 

boligen ikke blir solgt i markedet til en pris som dekker inn kostnadene, men vil for øvrig 
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være uten gjeld dersom de må selge boligen. Får de den solgt i det ordinære markedet til en 

bedre pris så vil ikke kommunen motsette seg det. 

 

I dette ligger det fortsatt en risiko for boligbygger (egenkapitalen) og for kommunen som kan 

risikere å måtte overta boligen og påhvilende lån. 

 

Ordningen lyses ut og dersom det er flere søkere enn 6, så foretas tildelingen ved 

loddtrekning. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er viktig å ha boligbygging i privat regi og rådmannen vurderer det derfor som 

hensiktsmessig å gjøre et forsøk med risikoavlastning, for å se om dette kan bidra til bygging 

av nye eneboliger og dermed et mer dynamisk boligmarked. 

 

Det er viktig i forsøket å få til en ordning som ikke er tilskudd til enkeltpersoner, men som 

krever at den som bygger bolig i ordningen oppfyller ordinære vilkår i banken(e) 

 

Risikoen for kommunen er at vi vil måtte overta boligene til restgjeld. Men det blir da en 

eiendel og kan videreselges eller leies ut i påvente av salg. Det vil alltid ligge en verdi i 

boligene. Det må være et krav at boligen bygges slik at den er velegnet til utleie, i det tilfellet 

at kommunen må overta boligen 

 

En ny enebolig vil kunne leies ut for 10-15000 pr måned, og dette vil langt på vei dekke 

kostandene dersom kommunen må overta lånet. Vi har god etterspørsel på de utleieboligene vi 

har i dag (53) og rådmannen anser ikke risikoen for å ikke få leid ut til å være særlig stor. 

 

De som velger å bli med på ordningen legger inn en god del egenkapital, denne vil de tape 

dersom kommunen overtar boligen. Det er et godt initiativ til å forsøke å selge boligen i 

markedet eventuelt leie ut før en overlater boligen til kommunen. 

 

Det gjenstår å utforme detaljene i dette, men det vil vi gjøre de nærmeste månedene. Det er 

viktig å få markedsført ordningen for å se interessen fra potensielle boligbyggere. 

 

 

 

 


