Fremti dens boligforvaltning
Til sak i kommunestyret 18.02.2021
Rådmann Lars Andreas Uglem

Bakgrunn for saken
Vedtak iKST sak 058/20 18.06.2020 (legges frem februar 2021)
Rådmannenfortsetter arbeidet med en bred og grundig vurdering av fremtidens boligforvaltning i
Kongsvingerkommune
Utredningenskal se nærmere på hvordan de positive sidene ved Kongsvinger boligstiftelse kan benyttes
kombinasjon med andre tiltak, deriblant
•
•
•
•
•

Samarbeidmed og kjøp av tjenester fra andre
private tilbydere
Aktiv bruk av Husbankens virkemidler
Kommunale boligeri egenregi
Senærmerepå hvordan anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse ved forvaltning og tjenester
utenfor kommunal regi
Oversikt over økonomiske forhold knyttet
til f. eks. vedlikehold og påkostninger

Rådmannengis mandat til å reforhandle samarbeidsavtalen mellom Kongsvinger kommune og
Kongsvinger boligstiftelse
• I samsvar medutredningsarbeidet
• Avtalen bør bedre ivareta kommunens økonomiske interesser og behov for fleksibilitet og fornyelse i boligtilbudet
• Tomgangsleie

Kongsvinger boligstiftelse og Husbanken inviteres til å gi innspill i saken

Kommunens ansvar og oppgaver i det
boligsosiale arbeidet
Regulert ved lov
• Folkehelseloven§ 5, jfr. § 7
• Plan- og bygningsloven§ 1
• Helse- og omsorgstjenesteloven§ 3-7 –
medvirkningsplikt
• Sosialtjenesteloven§§ 15 og 27, jfr.§§
17, 18, 28 og 29
- medvirkningsplikt
• Ny «lov om kommunens ansvar overfor
vanskeligstilte på boligmarkedet»- på
høring nå
• lovfesting av individuell rettighet
• Vil - om loven blir vedtatt kreve endringer i
kommunens (Navs) måte å jobbe på når den
enkelte trenger bistand til åskaffe eller
beholde bolig.

Boligforvaltningi en størresammenheng
• «80 / 20 regelen»
• Strategi for boligpolitikk
• Boligpolitisk
handlingsplan må
utarbeides og vedtas
• Behovsanalyse nødvendig
– krav til fleksibilitet

Kommunensboligforvaltningi dag
• Er mer fragmentert enn hensiktsmessig
- både
• organisatorisk
• praktisk
• økonomisk

• Rådmannen vil vurdere endring for å sikre
•
•
•
•
•

økt effektivitet
økonomisk oversikt
bedre mulighet for å kunne følge utvikling og behov
at beslutninger har effektivitet og kvalitet
at ansvar kan plasseres

Førsamarbeidsavtalenmed stiftelsen
reforhandles
• Flere forhold må avklares og partene bør ha en tilnærmet omforent
forståelse av nødvendige endringer
• Kommunen bør ha utarbeidet og vedtatt en ny helhetlig boligpolitisk plan
• Rådmannen bør vurdere kommunens egen organisering
• Kommunen må se stiftelsen som et av flere virkemidler basert på
vedtektene og avtale med kommunen
• Alle juridiske og økonomiske aspekter og begrensninger må avklares

Viderearbeid
Vurdere administrativ organisering av boligforvaltning
•
•
•
•

Tydelig ansvarsplassering
Samlet oversikt økonomi og oppgaver
Riktige ressurser og kompetanse – økonomi, kontrakter og eiendom
Tildeling av boliger bør ligge der tjenester tildeles – Helse og Nav

Utarbeide boligpolitisk plan i 2021 – politisk behandles innen februar 2022
• Helhetlig plan for kommunens boligpolitikk
• Behovet for kommunale boliger del av denne

Reforhandle samarbeidsavtalen med boligstiftelsen – politisk behandles innen april 2022
• God oversikt over dagens avtaler og praksis
• Avklaringer knyttet til regelverk om anskaffelser, statsstøtte og Husbankstøtte

