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BOLIGFORVALTNING

Viser til hyggelig
ved Siri Nygård
Under

møte 12 januar
med arbeidsgruppen

og konstruktivt
Hansen,

I KONGSVINGER.

Else—Marit Sætaberget

møtet ble vi orientert

og Tone Aamodt

via powerpointpresentasjon

så langt og dets arbeid fremover. Boligstiftelsen
innspill, og vi hadde en nyttig meningsutveksling

kunne komme tilbake med ytterligere

Vår vurdering

av arbeidet

om arbeidsgruppens

innspill

så langt er at arbeidsgruppen

og har lagt et godt grunnlag

skulle se at arbeidet

hadde kommet

viktig og nødvendig

arbeid for kommunen,

Johnsen.
arbeid

fikk anledning til å komme med
underveis.
Det ble avtalt at

boligstiftelsen
uke.

problemstillinger

representert

i løpet av innevaerende

har funnet mange relevante

for sitt videre arbeid. Selv om vi gjerne

enda lenger, er vi innforstått

med at dette er et

og at det er nødvendig

å bruke tid på

dette.
Arbeidsgruppens

mandat

går dette på å utrede
tiltak, herunder

hvordan

kommunens

samt fremforhandle

interesser

Kongsvinger

boligstiftelse

virksomhet,

medfører
prinsippet

i kombinasjon

som bedre ivaretar

og behov for fleksibilitet
er opprettet

det ikke utbytte

av styrets

ijuni 2020. I hovedsak

egne boliger og boliger/tjenester

på boligmarkedet

derfor til det formålet

vedtak

kan benyttes

i Kongsvinger.

Boligstiftelsen

at vi har god økonomi
om gjengs husleie.

tilbydere

kommunens

Alle inntekter

virkSOmhet

og dermed

er en ikke—økonomisk

Vi har ingen private

vi er satt til å ivareta. Kommunens
Stiftelsens

fra private

med det formål å leie ut boliger til

fra virksomheten.

medlemmer.

med andre

og fornyelse.

hvilket vil si at vi ikke er et skatteobjekt.

det utbetales
flertall

boligstiftelsen

en ny samarbeidsavtale

økonomiske

vanskeligstilte

følger av kommunestyrets

eiere, og

i virksomheten

representanter

er selvkostbasert,

kan ivareta eiendomsmassen

går

utgjør et
hvilket

og holde på

og Kongsvinger

kommune

ligger til grunn for at Kongsvinger

Alle forutsetninger

ovenfor vanskeligstilte
skal kunne ivareta boligforvaltningen
mot et tett samarbeid
på en god måte. Dessverre er det i dag motforestillinger
En del av disse er knyttet til regelverket som gjelder
mellom stiftelsen og kommunen.
sammen

boligstiftelse

samarbeidsavtalen

til den eksisterende

er knyttet

stiftelser. Andre motforestillinger
mellom partene.

LOVMESSIGE BEGRENSINGER
og regelverk

anskaffelser

offentlige
for hvordan

mot offentlig

Om forbud

Lov om

støtte kan ha betydning

skal måtte være.

mellom partene

samarbeidet

og begrensninger.

rammer

noen lovmessige

oppstiller

Stiftelsesloven

I hvilken

grad dette vil være en utfordring

utformer

samarbeidet

vil likevel avhenge

man

av hvordan

i en samarbeidsavtale.

SAMARBEIDSAVTALE
boliger eller
etablerer egeneide kommunale
Uavhengig av hvorvidt kommunen
boligstiftelse
vil Kongsvinger
inngår samarbeid med private tjenesteaktører,
fremdeles bestå —og fremdeles ivareta sitt formål ved å leie ut boliger til
verktøy

i Kongsvinger.

hussøkende

vanskeligstilte

for Kongsvinger

kommune,

Vi vil være innstilt på å imøtekomme

Imidlertid

anser vi det slik at vi er et

et tettere samarbeid

og ønsker
kommunen

med kommunen.
hvor kommunen

på de områder

ikke er tilfreds med dagens løsning innenfor de rammer lovverket oppstiller.
Vi vil derfor oppfordre til at vi etablerer en dialog rundt en fremtidig
Dette bør kunne skje parallelt

samarbeidsavtale.
gjør vedr fremtidig

kommunen

—OVERFØRINGER

Kommunen

omtaler

overføring.

Begrepet

alle utbetalinger
Overføring

til Kongsvinger

vil inkludere

boligstiftelse

alt fra betaling

som en

for ytelser og tjenester

gaver etc.

subsidiering,

Det vil være en stor feil Om man legger til grunn at kommunen

bidrar med

driftsstøtte eller på noen måte subsidierer stiftelsen.
kommune er begge virksomheter
Kongsvinger boligstiftelse og Kongsvinger
underlagt klare regler og lovmessige rammer for hva som skal til for å fremme
Begge parter har regnskapsavdelinger
riktig for seg, og for at grunnlaget for et krav foreligger.

og kreve betaling.
revisjon

og kontroll

De økonomiske

av at dette skjer på korrekt

avtalene

i dag

'

boligforvaltning.

ØKONOMI

til driftstøtte,

med det arbeidet

som foreligger

av kommuneadministrasjonen
driftsstøtte og subsidieringer

mellom

krav

som følger opp at dette går
Begge parter er underlagt

måte.
kommunen

eller av kOmmunestyret.
må vedtas av formannskap

og stiftelsen

er inngått

Enkeltvis økonomisk
eller kommunestyre.

VEDERLAG

AVTALEBASERTE
Kongsvinger

fakturerer

boligstiftelse

Kongsvinger

av

på bakgrunn

kommune

følgende:
i
kommune leier og har heldøgns pleie og omsorgsvirksomhet
Kongsvinger
7 bygg, 91 leiligheter, til sammen 9500 kvadratmeter.
i 7 bygg, 70 leiligheter,
kommune leier og tildeler omsorgsboliger
Kongsvinger

1.
2.

5600 kvadratmeter
kommune disponerer og tildeler
3. Kongsvinger
leiligheter, til sammen ca 10000 kvadratmeter.
til sammen

Totalt sett disponerer
Hva

til utleie.

HDO:

Sb

Omsor

til 146 andre

for?

kommunen

betaler

307 leiligheter

kommunen

leietakere

Husleie for leilighetene

—viderefaktureres

leietaker

—nettoinntekt

for

på 599.000 i 2020.

kommunen

leietaker
Strøm for leilighetene —viderefaktureres
frelsesarmeen
Husleie Sofies gate 2, Linken —viderefaktureres
Barnehagen
Husleie barnehage Austbo —viderefaktureres
driver virksomheten,
Husleie for del av bygg hvor kommunen

samt kontorer

driver virksomhet, samt kontorer
Strøm i del av bygg hvor kommunen
for kjøp av eiendom
arealer i Sofies gate 2 —forutsetning
lkke-utnyttede
Garantier

i 2010.

til samarbeidsavtalen:

i henhold

kommune en eksklusiv rett til å
tilkjenner Kongsvinger
Samarbeidsavtalen
disponere stiftelsens boliger til enhver tid. Irealiteten er dette er avtale som
tilsvarer en leieavtale, og kommunen har påtatt seg et subsidiært
ansvar for husleie så lenge ikke leilighetene er utleid
husleieansvar,
(tomgangsleie)

og et begrenset

ansvar for skadeverk

og hærverk.

som i sin tid ble avtale mellom Kongsvinger
KOBBL, og som fortsatt gjelder.

Dette er garantier
medstifter
Kom

ensas'onstilskudd

og

kommune

fra Husbanken

boligstiftelse bygget i perioden 1997 —2008 mer enn 100
Et av disse tilskuddene,
basert på tilskudd i fra Husbanken.
omsorgsboliger
for stiftelsens renter og avdrag
skal kompensere
kompensasjonstilskuddet,
Kongsvinger

disse

lånene.

Tilskuddet

pengene til Kongsvinger
penger.
kommunens

utbetales

til kommunen,

boligstiftelse.

som deretter

overfører

Dette er altså ikke en overføring

av

på

Hva

ikke

kommunen

for:

betaler

vedlikehold

Drift o

av 28
står for alle drift- og vedlikeholdskostnader
hvilket ikke blir
til sammen ca 25.000 kvadratmeter,
utgjorde 26,7 millioner i 2019.
Driftskostnadene

boligstiftelse

Kongsvinger

bygg, 307 leiligheter,
fakturert

kommunen.

vedlikehold på grunn
Kun ekstraordinært
leiligheter blir fakturert iht garantien.

av skadeverk

og hærverk

i

Påkostninger.

ut over det som
i bygningsmassen
Kommunen betaler ikke for påkostninger
av
eller ombygginger
vedtar bruksendringer
følger av at kommunen
bygninger. Det avtales i det enkelte tilfeller hvor stor del av kostnaden
kommunen
K'ø

skal betale.

av 'enester
i dag kjøper av Kongsvinger
i Astrid Brincks vei. Kr 40.000 pr år.

kommunen

Den eneste tjenesten
utleieadministrasjon

er

boligstiftelse

OPPSUMMERING
etablerer egne boliger eller inngår samarbeid med
Uavhengig av om kommunen
private tjenesteytere, vil Kongsvinger boligstiftelse ivareta stiftelsens formål. Det er
opptil kommunen om man ønsker en sterk eller svak tilknytning til stiftelsen. Dagens
er basert på en sterk tilknytning, hvor kommunen ensidig
samarbeidsavtale

disponerer, og dermed også har et subsidiært økonomisk ansvar for. Andre
gjør dette

kommuner

annerledes,

hvor

stiftelsen

selv står for utleie

av boligene,

og

til å leie boliger, men ingen enerett. Dermed har
har en fortrinnsrett
kommunen
forpliktelsene.
de samme økonomiske
heller ikke kommunen
er at stiftelsen ikke kan selge og kjøpe
Et annet område som hemmer samarbeidet
Stiftelsen mister muligheten til å
uten at dette er vedtatt i kommunen.
eiendommer
være fleksible i boligmarkedet
behovene endrer seg.
Kongsvinger

Vedleg

er opprettet

for å være en viktig

Vi er derfor innstilt på å finne gode løsninger

I‘

: Årsregnskaper

eller selge boliger etter hvert søm

av kommunen

r, 15.01.21

n
a

' stiftelse

i det bo ' sosiale arbeidet.
dig tett sam rbeid.

støttespiller
for et frem

Ko

b

og fornye, anskaffe

for 2018 og 2019

