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Saksprotokoll fra behandling i kommunestyret 12.02.14 
 
Vedtak: 

1. I forbindelse med behandling av søknader om kommunal utleiebolig og/eller 
forlengelse av leiekontrakt, skal det gjennomføres en veiledningssamtale med 
boligsøker. 

2. Ordningen med at søknader om kommunal bolig automatisk bortfaller etter en periode 
avvikles. Søknader om kommunal utleiebolig skal behandles fortløpende. Søkere som 
ikke fyller vilkårene i retningslinjene for tildeling av kommunal utleiebolig, får avslag. 

3. Søkere som innvilges kommunal utleiebolig, skal tilbys en konkret bolig senest 6 mnd 
etter at vedtak er fattet. Forutsetningen for denne retten er at det ikke har oppstått 
vesentlige endringer i situasjonen, sammenlignet med det som var tilfelle på 
tidspunktet for vedtaket. Det er også en forutsetning at det ikke i mellomtiden har 
dukket opp akuttilfeller som etter faglig vurdering må gå foran andre. 

4. Økonomien rundt boligforvaltningen tydeliggjøres gjennom at det samles i et eget 
regnskapsområde. 

5. Det utarbeides en plan for avvikling av dagens ordning med innleie av privateide 
boliger for fremleie. De økonomiske konsekvensene av dette legges fram til tertial 2 
og Handlingsprogram 2014-17. I en overgangsperiode kan det likevel være nødvendig 
med innleie av privateide boliger. 

6. Husleienivået for de kommunale boligene som leies ut etter Husleieloven, skal på sikt 
fastsettes slik at de faktiske kostnadene ved finansiering og drift av kommunens 
samlede boligmasse dekkes. 

7. Det innføres en praksis med depositum tilsvarende 3 måneder husleie for alle 
leietakere i kommunale utleieboliger. Alternativt kan en garanti for depositum for 
tilsvarende periode godkjennes. Ordningen gjelder bare for nye leietakere og ved 
forlengelse av eksisterende leieforhold. 

8. Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013 – 2016 legges til grunn for 
rådmannens arbeid med saksområdet. 
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1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL 
 
I den gjeldende boligsosiale handlingsplanen for Rælingen kommune 2008 -2012, vedtatt av 
Kommunestyret 24.11.2008, er følgende målsetting formulert: 
 
”Det er et langsiktig og overordnet mål at innbyggerne i Rælingen skal disponere en god 
og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, 
helsemessige eller sosiale forutsetninger.” 
 
I planperioden har Eiendomsenheten og fagtjenestene iverksatt, og til dels gjennomført, en 
rekke tiltak som har bidratt til å oppfylle dette overordnede målet.  
 
I denne planen gjøres det opp status for dette arbeidet og den boligsosiale status i Rælingen 
kommune. Planen omfatter en oversikt over de mest sentrale utfordringene på det 
boligsosiale området. Planen inneholder også forslag til videreføring av enkelte av de 
påbegynte tiltakene og innføring av nye tiltak.   
 

1.1 Sentrale føringer 
 
Boligpolitikk generelt og boligsosial politikk spesielt er sentrale elementer i den norske 
velferdspolitikken. Det har vært stor aktivitet på det boligsosiale området fra sentrale 
myndigheter de siste årene.  
 
Stortingsmelding 17: Bygge – bu leve:  
I boligmeldingen som ble lansert i mars 2013, ble følgende visjon og overordnede målsetting 
for boligpolitikken formulert som følger: 
 
Regjeringa sin visjon for boligpolitikken er at alle skal bu godt og trygt. Boligpolitikken skal 
bidra til å møte boligbehova til den einskilde, i samfunnet og for framtidige generasjonar. For 
å lukkast må boligpolitikken gjere det mogleg å byggje, å bu og å leve.  
Regjeringa har følgjande mål for boligpolitikken: 

1. Boliger for alle i gode bumiljø 
2. Trygg etablering i eigd og leigd bolig 
3. Buforhold som fremjar velferd og deltaking 

 
 
 
NOU 2011: 15 Rom for alle 
For å få innspill til hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken bør løses i åra 
framover, satt regjeringen i 2010 ned et offentlig utvalg.  Problemstillingene i mandatet 
gjaldt rollefordelingen i boligpolitikken, framtidige boligbehov for vanskeligstilte, 
utleiemarkedet, bostedsløshet og boligen som ramme for oppvekstvilkårene til barn.  
 
Hovedkonklusjoner 
Utvalget regnet ut at rundt 150 000 personer ikke får den hjelpen de trenger for å kunne bo 
godt og trygt. Utvalget summerte opp innstillinga si slik: 
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Bolig er en viktig velferdsfaktor 
Boligen har en viktig rolle i velferdspolitikken, må ansees å være den fjerde av pilarene i 
velferdspolitikken – sammen med helse, utdanning og inntektssikring. Dette må skje 
gjennom at Husbanken blir forsterket og videreutviklet som en støttespiller for kommunene. 
Det kommunale ansvaret i boligpolitikken må forankres tydeligere i lov, og kommunene må 
sikres tilstrekkelige rammer til å kunne ta og følgje opp ansvaret sitt.   
 
Boligsosialt løft i kommunene  
Det boligsosiale arbeidet er sammensatt og krevende. Skal kommunene kunne utnytte 
handlingsrommet sitt, må de ha nok kompetanse til å løse disse oppgavene. Kommunene 
står overfor store velferdsoppgaver, og må finne helhetlige og individuelt tilpassede 
løsninger der bolig- og omsorgsbehovene til den enkelte blir dekket. Det er et stort behov 
for flere boliger til personer med psykisk sykdom og rusproblematikk. 
 
Eierprinsippet – også for vanskeligstilte.  
Dei fleste nordmenn eier boligen sin. Likevel er det mange som ikke får ta del i de godene 
som følger med det å eie sin egen bolig. Mange av de familiene som leier bolig, vil kunne eie 
sin bolig, om det ble lagt til rette for det. For mange vil det å eie sin egen bolig til og med 
være et bedre og rimeligere alternativ enn å leie bolig.  
 
Et bedre fungere leiemarked. 
I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Andre blir bli boende i leid bolig 
over lang tid, ofte ufrivillig. Dei fleste vanskeligstilte på boligmarkedet  leier bolig. 
Utvelgings- og diskrimineringsmekanismer på leiemarkedet fører til at enkelte blir henvist til 
et dårlig og dyrt leietilbud.  Vanskeligstilte og etniske minoriteter har gjennomgående  
høyere husleie, enn øvrige leietakere. Leietakerne i disse kategoriene opplever ofte vilkårlige 
oppsigelser og vilkårlig økning av husleia.   
 
Forlenget minste kontraktstid: 
Blant de forslag som fremmes i meldingen, er en utvidelse av minstetiden for en 
leiekontrakt, til 5 år. Dagens regel setter denne minstetiden til 3 år. Dette tiltaket vil bidra til 
å styrke forutsigbarheten for leietakere og bidra til mer stabile boforhold. En utvidelse av 
minstetiden vil også kunne påvirke kommunens arbeid med å målrette bruke av de 
kommunale boligene. Det vil også kunne bli mer utfordrende å sørge for den ønskede 
sirkulasjon i boligene.  
 

1.2. Formål 
 
Målet med planen for kommunens boligsosiale virksomhet er å gi: 
- Økt kunnskap om situasjonen til de vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet i 

kommunen. 
- Økt kunnskap om – og mer målrettet og effektiv bruk av statlige virkemidler. 
- En boligmasse som er bedre tilpasset målgruppenes behov. 
- Bedre utnyttelse av de tilgjengelige ressursene.  
- Større effektivitet og tjenestekvalitet ved å tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordeling 

mellom de ulike virksomhetene.  
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Målet er at planen skal være et konkret og nyttig verktøy for den videre utvikling av 
kommunens boligsosiale virksomhet. Planen legger føringer for de videre prioriteringer og 
beslutninger når tiltakene skal iverksettes.  
 

1.2.1 Forholdet til andre kommunale planer. 
Planen for kommunens boligsosiale virksomhet er en temaplan.  
 
En rekke forhold og aktiviteter innenfor det boligsosiale området er mer relevant å beskrive i 
temaplaner for de aktuelle fagtjenestene. I denne sammenheng nevnes særlig Plan for 
psykisk helse og rus, som er under utarbeidelse parallelt med arbeidet med denne planen. 
 
Generelle tema og overordnede problemstillinger rundt utviklingen av Rælingen som 
bokommune, og bomiljø, hører hjemme i Kommuneplanen.  
 
De nedenfor beskrevne avgrensninger av planens innhold og innretning gir planen et preg av 
å være en virksomhetsplan for Eiendomsenhetens boligvirksomhet. En rekke av de 
utfordringer som kommunen står overfor på det boligsosiale området må løses på tvers av 
virksomhetene og tiltakene som foreslås vil også ha betydning for andre enheter enn 
Eiendomsenheten.  
 

1.3 Avgrensninger 
Det boligsosiale området omfatter store deler av kommunens virksomhet, og alle 
beslutninger og tiltak har i ytterste konsekvens en boligsosial virkning. For å sikre at 
boligplanen blir det verktøyet den bør være i den daglige virksomheten, er det likevel 
hensiktsmessig å avgrense tema og innhold. 
 

1.3.1 Forholdet til den «brede» boligpolitikken 
Det er klare sammenhenger mellom den generelle boligpolitikken og kommunens 
boligsosiale virksomhet. Rammebetingelsene for det boligsosiale arbeidet, og ikke minst 
hvor mange som får behov for kommunens bistand til å skaffe og beholde bolig, påvirkes i 
stor grad av beslutninger av mer overordnet karakter.  
 
De aller fleste forhold som påvirker de generelle forholdene på boligmarkedet, slik som 
prisnivå, finanskostnader, tilgang på boliger, sammensetning av boligmassen, tilflytting og 
etterspørsel, ligger utenfor kommunens kontroll og påvirkning. Utviklingen i 
arbeidsmarkedet og hvilke beslutninger som andre kommuner i regionen gjør, har svært stor 
innvirkning på utviklingen i det generelle boligmarkedet i kommunen. 
 
Rælingen er en kommune i en region med vekst og stor etterspørsel etter boliger. Det stilles 
store krav til egenkapital og betalingsevne for å kunne etablere seg i egen bolig i kommunen. 
Dette er utfordringer som en stor andel av kommunens innbyggere står overfor. Kommunen 
kan velge å definere sitt boligpolitiske ansvar til også å kompensere for slike forhold. Dette 
vil innebære aktiv bruk av ulike virkemidler mot store grupper av kommunens innbyggere. 
En slik strategi vil imidlertid være svært ressurskrevende, og sannsynligvis innebære risiko og 
kostnader langt utover det kommunen kan bære. Den reelle effekten av å øke enkelte 
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gruppers tilgang på boliger i et konkurranseutsatt marked, vil i beste fall være svært usikker, 
og sjansen for at det oppstår utilsiktede effekter vil være overhengende.    
 
Kommunen påvirker til en viss grad boligbyggingen gjennom utøvelse av rollen som 
reguleringsmyndighet. Omfanget av boligbygging og sammensetting av boligmassen vil 
påvirke omfanget på tilflyttingen, og hvem det er som flytter til kommunen. Effekten av 
tiltakene vil altså ikke være begrenset til å gjelde de som allerede bor i kommunen, men like 
gjerne ha effekt for personer som i dag bor andre steder i regionen og landet for øvrig. 
 
Den generelle virksomhet som kommunen bedriver som reguleringsmyndighet og ansvarlig 
for tilrettelegging for boligbygging, reguleres av Kommuneplanen. 
 
For å sikre at planen blir konkret og realistisk på de områder som kommunen har et særlig 
ansvar for, er boligplanen avgrenset til å gjelde den delen av kommunens virksomhet som 
retter seg direkte mot personer som har behov for-, og rett til bistand til å skaffe og/eller 
beholde en egnet bolig.  
 
Spesielt om boliger til ungdom: 
Ungdom og andre som etablerer seg på boligmarkedet møter store utfordringer. Krav til 
egenkapital og inntekt gjør det krevende for mange unge å etablere seg i egen eid bolig. Stor 
etterspørsel etter utleieboliger fører til høye priser og skarp konkurranse om de mest 
attraktive boligene.  
 
De forhold som påvirker terskelen for etablering i boligmarkedet er hovedsakelig forårsaket 
av generelle samfunnsøkonomiske forhold som ligger utenfor kommunens kontroll. Det er 
svært krevende å sette inn tiltak rettet mot ungdom som gruppe, som får den ønskede 
effekten for de som virkelig trenger kommunens bistand. Svært ofte kan slike tiltak bidra til å 
gjøre situasjonen enda mer krevende for de med størst behov for bistand. Det er også en 
fare for at tiltakene kan få urimelige og utilsiktede utslag.  
 
I Rælingen kommune bor det om lag 5000 personer i alderen 18-30 år. De fleste av disse har 
en akseptabel bosituasjon, blant annet fordi de fortsatt bor i foreldrehjemmet. Mange av 
disse ønsker en egen leiebolig eller en eid bolig. Det vil være svært krevende å utvikle tiltak 
av et slikt omfang at det fører til en merkbar bedring i den generelle boligsituasjon for 
kommunens ungdom. Ikke minst vil det være en utfordring å utvikle kriterier for tildeling av 
boliger og/eller stønader, som gir den ønskede effekten.   
 
Ungdom inngår også i de gruppene som er omfattes av kommunens boligsosiale virksomhet. 
De tjenestene som retter seg mot ungdom, som f.eks barneverntjenesten og NAV, har også 
fokus på å gi råd og yte praktisk bistand for unge boligsøkere.  
 
Eventuell tiltak som har som mål å gjøre Rælingen kommune til en attraktiv bo-kommune for 
ungdom, må sees i sammenheng med kommunens generelle strategi for befolkningsutvikling 
og bosetting. Slike tiltak er derfor mer relevante å la inngå i andre planer enn den som 
omhandler kommunens boligsosiale virksomhet.  
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1.3.2 Forholdet til hjemme/boligbaserte tjenester 
 
NOU 2011:15: Rom for alle 
 
Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den 
fjerde av velferdspolitikkens pilarer. 
Den boligpolitiske måloppnåelsen avhenger av at kommunene kan levere 
også på de andre velferdsområdene 
 
 
Det er en nøye sammenheng mellom hvordan kommunen ivaretar sine innbyggere i forhold 
til behovet for generelle velferdstjenester og hvordan den boligsosiale statusen i kommunen 
er til enhver tid.  
 
Det boligsosiale arbeidet omhandler både kommunens virksomhet for å skaffe bolig og de 
aktiviteter som bidrar til at personen kan beholde sin bolig. 
 
Tjenestene som har som formål å bidra til at personene kan fortsette å bo i sin bolig, ytes av 
kommunens fagtjenester innenfor helse og omsorg, flyktningtjenesten og 
barneverntjenesten. I tillegg kan NAV, gjennom bruk av virkemidler og tiltak, legge til rette 
for å sikre bolig for sine brukere. Disse virksomhetene har sine egne planer, som beskriver 
nåværende - og fremtidig aktivitet.  
 
Boligplanen vil derfor i liten grad omhandle hvilke tjenester som skal ytes i boligene, eller 
hvordan den hjemmebaserte virksomheten skal utformes og organiseres.  
 
Tilgang på egnede boliger er imidlertid en helt avgjørende rammebetingelse for 
fagtjenestenes virksomhet. Boligene kan også være arenaer for tjenesteproduksjon. Da er 
tilgang på et tilstrekkelig antall egnede boliger, en forutsetning for gode tjenester. 
 
Hovedfokus i planen vil være hvordan kommunens virksomhet som boligforvalter og - utleier 
kan utformes og innrettes. Målet for denne virksomheten må være at det legges til rette for 
effektiv tjenesteproduksjon, ved at det nødvendige antallet egnede boliger gjøres 
tilgjengelige for brukerne og de fagtjenestene som skal yte tjenestene. 
 

1.4. Overordnet strategi og innretning for det boligsosiale arbeidet. 
 
En god og stabil bolig er et sentralt velferdsgode og en grunnleggende forutsetning for et 
godt og selvstendig liv. I utgangspunktet har hver enkelt selv ansvar for å dekke sitt 
boligbehov.  Enkelte personer har imidlertid behov for, og rett til, kommunens bistand til å 
skaffe bolig.  
 
Kommunen står i utgangspunktet overfor tre alternative valgmuligheter når man skal bistå 
personer som trenger hjelp til å sikre en egnet bolig: 
- Bistå med å finansiere kjøp av egen bolig. 
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- Veilede og bistå boligsøkeren praktisk og økonomisk, slik at han eller hun klarer å skaffe seg 
en leiebolig på det ordinære markedet.  
- Tilby boligsøkeren en kommunal utleiebolig. 
 
Valg av alternativ må styres av boligsøkerens nåværende og fremtidige behov, sett opp mot 
økonomiske forhold, som inntektssituasjon og egenkapital.  
 

1.4.1 ”Normalitetsprinsippet” 

 

«Boligpyramiden»

Eid bolig

Privat leiebolig

Kommunal leiebolig 

Uten bolig

 
I Norge bor om lag 80 % av befolkningen i en bolig som minst en av beboerne eier. For 
hushold med høye inntekter er andelen som bor i egen, eid bolig nærmere 100 %. For 
hushold med lav inntekter, bor bare 36 % i eid bolig.  Det er altså en klar sammenheng 
mellom økonomiske forhold og eierskap til egen bolig.  
 
For de fleste er perioden med lave inntekter og leid bolig, relativt kortvarige og knyttet til 
bestemte livsfaser, for eksempel i forbindelse med studier eller etablering ut fra 
foreldrehjemmet.   Enkelte kommer i en situasjon der de på varig basis vil ha vansker med å 
kjøpe seg en egnet bolig, fordi de ikke har tilstrekkelig egenkapital eller betalingsevne.  
 
De siste årene har prisstigningen på boliger ført til at de aller fleste boligeiere har hatt en 
betydelig formuesøkning. Personer som ikke kommer inn på boligmarkedet, og derfor blir 
henvist til å leie bolig, har ofte de samme løpende utgiftene til bolig, uten at de får gevinsten 
som verdistigningen medfører. Forskjellen i levekår mellom de som eier egen bolig og de 
som ikke har denne muligheten er i utgangspunktet betydelig og blir ytterligere forsterket 
gjennom den formuesøkning som følger boligens verdistigning. Denne forskjellen blir enda 
større i et generasjonsperspektiv.  
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Hvis Rælingen kommune ønsker å ha et ideal om størst mulig grad av ”normalitet” for 
personer som har behov for bistand til å sikre en egnet bolig, bør den overordnede 
strategien på området være, at så mange som mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig.  
 
De kommunale boligene utgjør bare en liten andel av utleieboligene i kommunen. De aller 
fleste som leier bolig, leier av private utleiere. Kommunen er helt avhengig av at private 
tilbyr utleieboliger til dekning av innbyggernes behov for bolig. 
 
For de boligsøkerne som ikke er aktuelle for kjøp av bolig, bør kommunens 
veiledningsvirksomhet legges opp slik at behovet for egnet bolig i størst mulig grad dekkes i 
det ordinære leieboligmarkedet. Dette for å sikre at den begrensede ressursen som de 
kommunale utleieboligene utgjør, reserveres til de boligsøkerne som ikke vil ha mulighet til å 
skaffe seg en privat utleiebolig.  
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2.0. DEN BOLIGSOSIALE STATUS. 
 
I perioden som den gjeldene boligsosiale handlingsplanen har vært i funksjon, har det vært 
gjennomført en rekke tiltak som har bidratt til å strukturere og profesjonalisere kommunen 
boligsosiale virksomhet. Spesielt gjelder dette måten kommunen driver og forvalter sin 
virksomhet som boligutleier. 
 
Teknisk tilstand, sammensetning og systemene for forvaltning av den kommunale 
boligmassen er gjennomgående forbedret og i større grad tilpasset behovet. Det er gjort en 
betydelig innsats når det gjelder å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. En rekke kommunale 
boliger er solgt, ofte til leietaker. Samtidig er det investert betydelige beløp i nyanskaffelser 
og oppgraderinger. 
 

2.1 Utsatte grupper på boligmarkedet.  
 
Det finnes ingen etablert definisjon av hvem vanskeligstilte på boligmarkedet er. Personer 
som har vansker med å skaffe og beholde en egnet bolig, finnes i flere grupper og kategorier. 
En definisjon bør ta høyde for hvilken situasjon eller posisjon personen eller husstanden har i 
boligmarkedet. 
 
Husleielovens § 11-1, 1.ledd: 
….Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg 
bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale 
problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. 
 
NOU 15:2011 ”Rom for alle” 
Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 
opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. 
 
Problemer med å skaffe og beholde bolig er som oftest en, av flere, konsekvenser av annen 
problematikk. Mange av de som er i de utsatte gruppene på boligmarkedet, har også behov 
for andre kommunale tjenester og ytelser.  
 
For enkelte boligsøkere har nedsatt helse og/eller sosiale problemer, ført til redusert eller 
fullstendig bortfall av inntekt. Behovet for bistand fra kommunen vil da kunne begrenses til å 
gjelde økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
For noen boligsøkere er manglende kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer, og 
hvordan man skal gå frem for å finne og få en egnet bolig, være grunnen til at de står uten 
en bolig. For denne gruppen boligsøkere kan kommunens bistand bestå i råd- og veiledning, 
samt praktisk bistand i boligsøkerprosessen.  
 
Andre igjen tilhører en gruppe som potensielle utleiere har negative forventninger til, og 
som derfor får vansker med å nå opp i konkurransen om de ledige boligene, selv om 
boligsøkere selv, ikke har spesielt svak boevne. Dette kan for eksempel gjelde personer med 
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en bestemt etnisk opprinnelse, eller boligsøkere med rusproblematikk eller andre forhold 
som potensielle utleiere frykter vil påvirke atferd og mestring av bosituasjonen.  
 
Mens boligselgere stort sett selger sin bolig til den som betaler mest, er krav til atferd og 
fungering langt større for boligsøkere som er henvist til leiemarkedet. Forutinntatte 
holdninger og fordommer, rammer i særlig grad boligsøkere som ønsker å få en utleiebolig. 
Det pålegger et særlig ansvar for kommunen å redusere disse motforestillingene gjennom 
aktiv kontakt med utleiere, borettslag og sameier.  Kommunen kan også motvirke at det 
oppstår negative erfaringer gjennom systematisk oppfølging av leietakere i de kommunale 
boligene.  
 
 

2.2. De boligpolitiske virkemidlene. 
 
Husbankens boligpolitiske virkemidler er sentrale verktøy i arbeidet med at så mange som 
mulig skal sikres en trygg og egnet bolig. For kunne ivareta sine boligbehov gjennom en egen 
eid bolig, må boligsøkeren oppfylle to krav; 
 
- Tilstrekkelig inntekt til å betale de fortløpende utgifter til husleie, betjening av boliglån og 
andre bo- og livsoppholdskostnader. 
- Tilstrekkelig egenkapital til å kunne finansiere kjøp av bolig..  
 
Startlånsordningen bidrar til at flere får mulighet til finansiere anskaffelse av bolig. 
Bostøtten bidrar til at inntektsfattige husholdninger får bistand til å dekke de løpende 
boutgiftene. 
 

2.2.1 Bostøtteordningen: 
Det har vært en svak økning i antallet mottakere av bostøtte de siste årene. Kriteriene for 
tildeling av bostøtte har endret seg flere ganger, og ordningen omfatter nå flere husstander 
enn tidligere. 
 
I 2011 ble det utbetalt om lag 7 millioner kroner i bostøtte til søkere i Rælingen kommune.  
 
Tabell 2.1: Husbanken: Bostøttestatistikk 2011. 
 

 
 
Kommune 

 
 
Søkere 

 
 
Mottakere 

 
Innv 
% 

Gjennomsnittlig 
bostøtte pr 
mnd/mottaker 

Mottakere 
per tusen 
husstander 

Bostøtte 
per 
husstand 

Rælingen 450 386 85,8 2115 56 1069 
Lørenskog 936 820 87,6 2389 57 1250 
Skedsmo 1596 1353 84,8 2607 62 1513 
Ullensaker 755 619 82,0 2117 48 907 

 
Tabellen viser at Rælingen kommune har en andel bostøttemottakere som ligger omtrent på 
gjennomsnittet av regionen. Det samme gjelder stønadsbeløp og utbetaling sett i forhold til 
antall husstander. 
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Forskjellen kan blant annet skyldes at Rælingen er i en annen kommunegruppe enn Skedsmo 
og Lørenskog. Dette innebærer at det godkjennes lavere husleier i Rælingen. Sammenlignet 
med Ullensaker, som er i samme kategori, har Rælingen en høyere andel husstander med 
bostøtte. Utbetalingene per husstand er også noe høyere. 
 
Sammenlignet med tilsvarende tall for tidligere år, viser tallene at Rælingen kommune har 
hatt en markert økning i antall mottakere av bostøtte og utbetalt beløp.  
 
Tallene for 2012 viser at det ble utbetalt i overkant av 7 millioner kroner i løpet av året. Det 
er registrert om lag 300 mottakere i gjennomsnitt hver måned.  
 

2.2.2 Startlån. 
Startlån tildeles kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål, og skal bidra til 
å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal 
være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis i ordinære 
kredittinstitusjoner. Startlån skal primært benyttes til toppfinansiering, men kan unntaksvis 
benyttes til fullfinansiering.  
 
Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, 
enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.  
 
Kriterier for tildeling 
Forskriften om startlån fra Husbanken gir kommunen hjemmel for utarbeidelse av egne 
retningslinjer og kriterier.  Rælingen kommune har innført en bestemmelse om at søkere av 
startlån må være bosatt i kommunen, eventuelt at søker har særlig tilknytning til 
kommunen.  
 
En grunnleggende og absolutt forutsetning for å kunne få startlån er et stabilt inntektsnivå 
som er tilstrekkelig til å kunne betjene lånet i tillegg til de vanlige levekostnadene.  
 
Forskriftene fremholder for øvrig at formålet med startlånet er å gi unge og vanskeligstilte 
mulig til å skaffe seg egnet bolig. Det vil alltid være et vurderingstema hva som skal til for å 
bli vurdert som “vanskeligstilt”. Dette påvirkes ikke bare av vedkommedes økonomiske, 
sosiale eller situasjon forøvrig, men også av eksterne forhold som f.eks. finansinstitusjonenes 
krav til egenkapital, boligmarkedet osv. 
 
Økonomi 
Husbanken har stilt kr 9.000.000,- til disposisjon til startlån i 2012. Overføringen fra 2011 var 
på kr.17.142.000,- Totalt disponibelt for utlån er kr.6.135.887,-, ved inngangen til 2013.   
I tillegg kommer kr.468.000 i tilskuddsmidler.  
 
For 2013 har kommunen fått tilsagn om kr 18 mill fra Husbanken.  
 
I 2012 er det gitt 134 tilsagn, av disse ble det gitt lån i 31 tilfeller. Totalt fikk 65 søkere avslag 
på sin søknad. Samlet utbetalt i startlån i 2012 beløp seg til om lag 20 mill kroner.  
 
I tillegg var det gitt tilsagn, men ikke utbetalt på kr. 4.180.000 + tilskudd kr.230.000 
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Samlet startlånsportefølje er ved utgangen av 2012  kr. 82.631.379,-. 
 

2.2.3 Tilskudd 
Husbanken har også en ordning med tilskudd til etablering for særlig vanskeligstilte 
boligsøkere og en ordning med tilskudd til utbedring og tilrettelegging av bolig. Ordningen 
administreres av kommunene. 
 
I 2012 ble det utbetalt kr. 640.000,- i etableringstilskudd og kr.413.006 i utbedringstilskudd. 
Stønadsbeløpet er fordelt på 8 mottakere. I tillegg er det gitt kr 230.000,- i tilsagn, som ennå 
ikke er utbetalt. 
 

2.3 Det private utleiemarkedet 
 
De aller fleste som leier bolig, leier av en privat utleier. Det finnes ingen eksakt oversikt over 
antall boliger i det private utleiemarkedet. Store deler av dette markedet består av 
privatpersoner som leier ut enkeltboliger, ofte i tilknytning til egen bolig.  
 
Kommunen er helt avhengig av at dette markedet fungerer, for å ivareta sine boligsosiale 
forpliktelser.  Flere av fagtjenestene, som NAV, barnevernet og flyktningtjenesten, har 
allerede i dag kontakt med utleiere og andre aktører i boligmarkedet, som en del sin daglige 
virksomhet.  

2.3.1 Utsatte grupper på leiemarkedet. 
I et marked med stor etterspørsel etter boliger, kan utleierne velge mellom en rekke 
boligsøkere. I en slik situasjon, møter mange av boligsøkere i de gruppene som kommunen 
har et særlig ansvar for, store utfordringer. 
 
Depositum/garanti. 
En betydelig andel av de innbyggerne som kommunen har et særlig ansvar for å bistå, har 
ikke tilstrekkelig kapital til å stille depositum ved inngåelse av husleiekontrakt. 
Depositumsbeløpet kan være inntil 6 ganger husleie.  
 
Retningslinjene for behandling av søknader om sosialhjelp, innebærer at det, som 
hovedregel, ikke utbetales penger til dekning av depositum. NAV tilbyr imidlertid en 
kommunal garanti for depositumsbeløpet. I tilfeller av misligholdt husleie og/eller skader på 
boligen, må utleier fremme et krav overfor kommunen ved NAV-kontoret. Mange huseiere 
er motvillige til å godta en kommunal garanti. Boligsøkere som ikke har mulighet til å stille 
med et kontant depositumsinnskudd, når derfor ofte ikke oppi konkurransen med andre 
boligsøkere.   
 
Det er i prinsippet ikke noe i veien for at kommunen v/NAV-kontoret kan bidra til at 
boligsøker kan tilby kontanttilskudd for å kunne stille med depositum. Dette gjøres i sjeldne 
tilfeller, der det ikke har vært andre alternativer. Det kan være hensiktsmessig å tilby dette i 
flere tilfeller, for eksempel gjennom at det innvilges et sosiallån til dekning av depositum. For 
låntakere med tilstrekkelig inntekt til å betale lånet tilbake mens leieforholdet løper, vil 
dette være en anledning til å bygge opp en kapital, som kan brukes som sikkerhet for et 
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senere leieforhold. Eventuelt kan det oppsparte depositumsbeløpet inngå i egenkapitalen 
ved kjøp av egen bolig.  
 
En ordning med økt bruk av sosiallån til depositum, forutsetter at det er etablert gode 
systemer for innkreving av lånet. Det må også etableres systemer som sikrer at en utbetaling 
av depositumsbeløpet, først kan gjøres når NAV er varslet av utleier. På den måten sikres det 
at depositumsbeløpet tilbakebetales til NAV ved opphør av leieforholdet. 
 
Godkjenning av utleieboliger: 
For boligsøkere som er avhengig av NAV sin bistand til å stille med depositumsgaranti eller 
dekke løpende boutgifter, er det et krav at utleieboligen må være godkjent av kommunen. 
Det er en rekke forhold som skal tilfredsstilles for at de formelle kravene for godkjenning 
skal være oppfylt. Selve godkjenningen medfører også en del kostnader for utleier.  
 
Godkjenningsordningen er et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre utleieboliger, ikke minst 
for å sørge for at hensynet til brannsikkerhet er ivaretatt.  Det finnes ingen sikker oversikt 
over det reelle antallet private utleieboliger. Det er grunn til å anta at en betydelig andel av 
de boligene som i dag leies ut i det private, er ikke godkjent.  
 
Samtidig fungerer kravet om godkjenning som et hinder for de av boligsøkerne som er 
avhengig av en slik godkjenning for å kunne få sosialhjelp til husleie og depositum. Kravet om 
godkjenning, med de kostnader og risiko for pålegg som en slik prosess innebærer, fører til 
at utleiere ofte velger bort kandidater som er avhengige av NAV sin bistand.  
 
Til tross for at en godkjent utleieenhet innebærer en sikkerhet og sannsynligvis en betydelig 
verdiøkning, er det likevel mange utleiere som ikke sørger for godkjenning. Det faktum at 
boligene uansett blir utleid, påvirker sannsynligvis huseiers motivasjon til å ta kostnaden ved 
å få boligen godkjent.   
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3.0. KOMMUNENS BOLIGSOSIALE VIRKSOMHET 
 
Rælingen kommunes boligsosiale virksomhet er fordelt på mange ulike virksomheter. Det er 
et boligsosialt element i det meste som foregår i de virksomhetene som yter tjenester til 
kommunens innbyggere. 
 

3.1. Kommunens boligsosiale forpliktelser 
 
Kommunenes boligsosiale forpliktelser er regulert i to ulike lover. Lovbestemmelsene setter 
ingen konkret standard for hvordan kommunen skal ivareta sine forpliktelser. Begge de 
aktuelle lovene har et generelt krav om at tjenestene som ytes skal være ”forsvarlige”. Det 
er fylkesmannen som fører tilsyn med hvordan kommunene ivaretar disse oppgavene.  
 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
Kommunenes forpliktelser på det boligsosiale området omtales i § 15: 
 
§ 15. Boliger til vanskeligstilte 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.  
 
Kommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av økonomiske, 
sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold ikke kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.  
 
NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. NAV-kontoret vil i 
hovedsak ha kjennskap til behovet for boliger til økonomisk og sosialt vanskeligstilte, og 
medvirkningsansvaret vil særlig gjelde overfor disse.  
En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo 
selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet. I familier med barn og unge er 
det spesielt viktig at det er en trygg og god bosituasjon.  
 
Bestemmelsen gir ikke rett til bolig fra kommunen, men ved akutt behov for botilbud har 
NAV-kontoret forpliktelser etter § 27. For brukere som ikke klarer å ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, bør tiltak og tjenester for å sikre en stabil bosituasjon være en del av 
individuell plan.  
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
 
§ 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 tilpasning og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 
årsaker.  
 
Denne bestemmelsen innebærer langt på vei de samme rettigheter og forpliktelser som §15 
i Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg fastslår bestemmelsen kommunens plikt til å tilby 
tilpassede boliger, med de nødvendige tjenester, til personer som av ulike årsaker har behov 
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for det. Denne retten er ikke begrenset til bestemte kategorier brukere, men gjelder alle 
innbyggere med behov for slik bistand.  
 

3.2 Boligsosial virksomhet i kommunens fagtjenester 
 
Det meste av kommunens virksomhet, har en boligsosial konsekvens i en eller annen form. 
Noen enkelte virksomheter innenfor den kommunale organisasjonen er i større grad direkte 
involvert i det boligsosiale arbeidet. Dette er tjenester som forholder seg til personer som av 
ulike grunner er avhengig av kommunens bistand.  

3.2.1 NAV Rælingen 
NAV Rælingen har i prinsippet alle kommunens innbygger som brukere. NAV forvalter en 
rekke tiltak og ordninger. En stor andel av de som utgjør de utsatte gruppene i 
boligmarkedet, har en ytelse fra NAV som hovedinntekt.  
 
NAV-kontoret har ansvar for sosialhjelpsordningen. I 2012 mottok i overkant av 300 
mottakere, til sammen om lag 13,7 mill kroner i sosialhjelp. Rælingen kommune har en noe 
lavere andel sosialhjelpsmottakere (1,9 %)  enn landsgjennomsnittet (2,4 %).  
(Alle tall hentet fra SSB- KOSTRA-rapporteringen) 
 
Forholdet mellom boutgifter og sosialhjelpsbehov. 
Det er ikke mulig å beregne eksakt hvor stor andel av sosialhjelpsutgiftene som utbetales for 
å dekke boutgifter. Enkelte brukere får stønad til å dekke husleie og andre boutgifter 
spesifikt. I andre tilfeller inngår boutgiftene i beregningen av sosialhjelpsbehovet, uten at 
stønaden utbetales spesifikt til å dekke boutgiftene.  
 
Det er ingen tvil om at boutgiftene har betydning for sosialhjelpsbehovet til hver enkelt 
mottaker. I de tilfeller der mottaker ikke har noen andre inntekter, vil boutgiftene ha direkte 
betydning for utbetalingene av sosialhjelp. Mange av sosialhjelpsmottakerne har en 
trygdeytelse som hovedinntekt. De statlige ytelsene er uavhengige av levekostnadene i ulike 
deler av landet. Selv om boutgiftene til en viss grad kompenseres gjennom 
bostøtteordningen, vil en større andel av trygdemottakerne motta supplerende sosialhjelp i 
kommuner med høye boutgifter. 
 
Garanti for depositum: 
I de aller fleste tilfeller vil en utleier kreve depositum ved inngåelse av en leiekontrakt. For 
boligsøkere som ikke er i stand til å stille et tilstrekkelig beløp, kan det søkes NAV om en 
kommunal garanti for depositum. Ved manglende betaling av husleie eller skader på 
boligene, kan utleier kreve hele eller deler av garantibeløpet utbetalt. Det kan kreves inntil 6 
mnd depositum. Vanligvis er garantiene begrenset til 3 mnd husleie.  
 
Boligsosiale oppgaver og ansvar på et overordnet nivå: 
NAV kontoret er pålagt et omfattende ansvar for å medvirke til de boligsosiale forholdene i 
kommune. Dette medvirkningsansvaret er både generelt og individuelt, og innebærer at 
NAV-kontoret skal:  

 Bidra med sin kunnskap i den kommunale planleggingen av hvordan boligproblem 
kan løses for vanskeligstilte.  
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 Gjøre andre kommunale organer kjent med behovet for ordinære boliger og 
tilpassede boligløsninger.  

 Samarbeide med andre instanser, som Husbanken, om tiltak som kan lette 
situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 

Råd og veiledning:  
NAV-kontorets veiledningsplikt er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV, § 17. I tillegg til å 
drive veiledning selv, kan NAV-kontoret også henvise bruker til rette instans for å får den 
nødvendige veiledning der. Blant de boligsosiale tema som NAV, eller en annen instans, skal 
veilede om er: 

 Privatøkonomisk rådgivning og bistand. Informasjon om økonomisk stønad, 
informasjon om kommunale og statlige låne- og støtteordninger, og hjelp til søknad 
om kommunal bolig og andre ordninger for etablering i bolig.  

 Hvordan få vurdert eventuelle behov for tjenester i boligen. NAV kan bidra ved å  
etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 Hvordan boligsøker kan skaffe en egnet bolig. NAV kan hjelpe tjenestemottaker med 
å finne leiligheter som er til leie, ringe for å avtale visning, og eventuelt bli med på 
visning, eller på annen måte tilrettelegge for å skaffe varig bolig.  

 
Midlertidig botilbud 
Lov om sosiale tjenester i NAV, § 27, beskriver kommunens ansvar for å skaffe midlertidig 
bolig til personer som står uten tak over hodet. Håndteringen av dette ansvaret er blant de 
oppgaver om Loven pålegger kommunen å legge til NAV-kontoret. Utgiftene til midlertidig 
botilbud dekkes over NAV-kontorets sosialhjelpsbudsjett.  
 
I 2012 er det registrert utbetalinger til dekning av midlertidig overnatting på om lag kr 
500.000,- På grunn av enkelte registreringstekniske forhold, er sannsynligvis det reelle 
beløpet enda høyere.  
 
Dette innebærer at det ble betalt for mer enn 1000 overnattingsdøgn i midlertidige 
innkvarteringstilbud. Disse døgnene fordelte seg på 12 ulike brukere. De brukerne som bor 
lengst på hospits og andre overnattingstilbud, har ofte så store problemer med 
rusavhengighet, at de ikke klarer å fungere i en ordinær bolig.  
 
Bruken av midlertidige overnattingstilbud over tid, er svært uheldig. Det er vanskelig for 
brukeren å planlegge sin fremtid, og hjelpeapparatet har store utfordringer med å nå frem til 
personer med hjelpebehov så lenge de er i et botilbud utenfor kommunen.   
 
Bruken av midlertidige botilbud avhjelpes ikke med boliger alene. Et alternativt tilbud til de 
som i dag i størst grad benytter seg av ulike innkvarteringstilbud, vil krev stor grad av 
tilrettelegging og oppfølging.  

 

3.2.2 Flyktninge- og inkluderingstjenesten 
Flyktninge- og inkluderingstjenesten jobber etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen, og etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). 
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Det er flyktning- og inkluderingstjenesten som har det overordnede ansvaret for å 
gjennomføre bosettingsarbeidet som følger av kommunens avtale med IMDI.. 
 
Bolig er en viktig del av bosetningsarbeidet. Tilgang på egnede boliger er en av de største 
begrensningene i kommunens evne til å bosette flyktninger. Flyktninge- og 
inkluderingstjenesten har et tett samarbeid med Eiendomsenheten. Det er utarbeidet en 
skriftlig samarbeidsavtale som regulerer ansvarsområde og samarbeid.  
 
Flyktninge- og inkluderingstjenesten jobber bevisst for å motivere deltakerne til at de må 
være målrettet i forhold til arbeid og bli økonomisk selvhjulpne, slik at de får anbefaling til å 
søke om startlån. I tillegg har deltakerne fått en stabil bosituasjon som er avgjørende for 
inkludering i samfunnet. Ved å kjøpe egen bolig får flyktninger eierskap i forhold til sitt 
nærmiljø og er motivert til å vedlikeholde sin egen bolig.  Mange av flyktningfamiliene har 
vært mange år på flukt. Det er derfor spesielt viktig at barna får et trygt og stabilt boforhold.  
 
Eierprinsippet bør også gjelde for bosatte flyktninger. Forutsetningene for at en eid bolig er 
et aktuelt alternativ, er at flyktningen/familien har den nødvendige inntekt til å betjene et 
boliglån. Flyktninge- og inkluderingstjenesten har så langt hatt positive erfaringer i forhold til 
de flyktningene som har kjøpt sin egen bolig. De fleste av flyktningene som ble bosatt i 2005 
har fått støtte til å kjøpe sin egen bolig.   
 
Flyktninge- og inkluderingstjenesten gjennomfører hjemmebesøk hos flyktningene og tar 
gjerne ekstra oppfølging når det kommer inn melding fra Eiendomsenheten eller 
borettslagene om at det er behov for dette. Det er gjennomført flere samarbeidsmøte med 
borettslagene. Det er også arrangert kurs for flyktninger om hvordan boliger skal 
vedlikeholdes.  
       
Flyktninger regnes å være blant de vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet. En spesielt 
utsatt gruppe er enslige menn med minoritetsbakgrunn. Med hjelp fra flyktninge- og 
inkluderingstjenesten har enkelte enslige flyktninger, likevel klart å finne en bolig i det 
private markedet. 
 
I tillegg har Flyktninge- og inkluderingstjenesten benyttet bofelleskap i bosettingsarbeidet. 
Flere flyktninger, ikke bare ungdommer, bor sammen i bofellesskap.    
 
I 2013 har Rælingen kommune bosatt 10 flyktninger. I tillegg vil det komme  noen flyktninger 
på familieinnvandringsgrunnlaget. Hvis bosettingsaktiviteten skal holdes på samme nivå i 
fremtiden, vil det kreve tilgang på kommunale boliger. I tillegg må Flyktninge- og 
inkluderingstjenesten fortsatt være aktive i det private boligmarkedet. 
 
Flyktninger og innvandrere møter særlige vansker i utleiemarkedet. For å bidra til den 
nødvendige gjennomstrømning i kommunale boliger, vil Flyktninge- og 
inkluderingstjenesten, også i årene som kommer, måtte bistå flyktningene med å kjøpe en 
bolig. 
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3.2.3 Mottaks- og utredningskontoret 
Mottaks- og utredningskontoret tar i mot søknader om pleie og omsorgstjenester i Rælingen 
kommune. Mottaks- og utredningskontoret utreder og saksbehandler søknader om 
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, matombringing, omsorgsbolig og opphold 
på sykehjem.  
 
Enhet for tilrettelagte tjenester har ansvar for å utrede og saksbehandle bo og 
miljøarbeidertjenester, dagtilbud ved Rælingen aktivitetssenter, støttekontakt, avlastning, 
brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn. 
Det vil i de fleste tilfeller bli foretatt et vurderingsbesøk hjemme hos søker i forbindelse med 
saksbehandlingen av en søknad om pleie og omsorgstjenester. 
 
Enheten for samhandling og forvaltning, behandler alle søknader om omsorgsboliger og 
gruppeboliger.  
 
Omsorgsboligene er lokalisert som følger:  
-  9 boliger i Haugervegen  
- 18 boliger på Tajetun ved Fjerdingby. 
- 28 boliger på Løvenstadtunet.  
 
Tilbudet er beregnet for de som på grunn av nedsatt funksjonsnivå har behov for en mer 
hensiktsmessig bolig enn den de har hatt til nå. Omsorgsbolig er behovsprøvd og tildeles 
etter en totalvurdering av boligsituasjon. 
 
Den som søker omsorgsbolig må bo i Rælingen kommune og selv ønske omsorgsbolig. 
Bruker må være i behov av hjemmebaserte tjenester, men det stilles samtidig krav om en 
viss evne til egenomsorg. 
 

3.2.4  Avdeling  psykisk helse og rus 
Avdeling psykisk helse og rus gir tilbud til voksne personer (over 18 år) med psykiske vansker 
/lidelser og/eller rusavhengighet. Tjenestetilbudene i Avdeling psykisk helse og rus er 
frivillige tilbud.   
 
Avdelingen omfatter: Psykisk helsetjeneste, Ambulerende psykisk helsetjeneste, 
Rustjenesten, Dovrebygget Ressurssenter ,  Boveiledertjenesten og Norumlia boliger. 
 
Målet for alle tilbud i Avdeling psykisk helse og rus er økt selvstendighet og opprettholdelse 
av en best mulig livskvalitet. Vi fokuserer på forebygging, motivering, mobilisering av egne 
ressurser, brukermedvirkning, meningsfylte aktiviteter og tverrfaglig samarbeid.  
 
Avdelingens brukere bor både i private boliger og i kommunale utleieboliger. Norumlia 
boliger består av ni leiligheter for voksne mennesker, som er i behov av tettere oppfølging 
innen psykisk helse, for å gi økt selvstendighet og økt livskvalitet.  
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Det er avdeling psykisk helse og rus som mottar, og behandler søknadene om bolig i 
Norumlia boliger.  
Pr. i dag har beboere i Norumlia oppfølging på dagtid. Dette er under ny vurdering og 
prosjektering i utarbeidelsen av ny psykisk helse og rus plan.Når beboere skal flytte ut av 
Norumlia , ønsker de ofte å bo i nærheten av noen av de andre som også har bodd i 
Norumlia.  
 

 
Avdeling psykisk helse og rus, har kontakt med flere personer som er i behov av bolig, da de 
ikke har tilfredsstillende boforhold pr. i dag.  Denne brukergruppen har ofte problemer med 
å få bolig på det private markedet. 
 
Det er behov for bolig med tett oppfølging. For å frigjøre plasser er det viktig at leietakere i 
Norumlia får mulighet til å flytte ut, når de ikke lenger har behov for bolig med bemanning. 
Dette krever at det finnes egnede boliger å flytte ut til.   
 
Det er et særlig behov for bolig til personer som både har en psykisk lidelse og 
rusproblematikk. Man ser ofte at denne kombinasjonen av problematikk har spesielt stor 
betydning for boevne og behov for tilrettelegging og oppfølging i bolig. Dette oppleves som 
et økende behov.  
 
Avdelingen har sett et behov for et oppsøkende ambulerende team som ikke er bundet av 
vedtak, men som kan jobbe etter behov der og da. Et slikt team vil kunne håndtere behov og 
situasjoner som oppstår akutt. Teamet vil blant annet kunne gå inn i konfliktsituasjoner og 
der igjennom forhindre klager og utkastelse. En slik tjeneste vil føre til at flere klarer å bo og 
bedre forholdet mellom kommunen og borettslag. 
  
Etablering av et slikt team vil også forebygge plasser som kommunen betaler for i det private 
marked. Denne tjenesten burde ligge under avdeling psykisk helse og rus, da det er flest 
brukere/beboere innen dette feltet som trenger denne oppfølging, men den vil også fungere 
som en forlengende hånd og bindeledd mellom flere avdelinger, slik som; eiendom, NAV, 
barnevern, psykisk helse og rus, m.m. 
 
Enheten har også identifisert et behov for boliger til eldre personer med psykiske lidelser 
(alderspsykiatri).  Dette bør utredes nærmere i forbindelse med utbygging på Løvenstad. 
 
Det er også behov for boliger for personer med ulike former for autisme, og som trenger tett 
oppfølging i bolig.  
 
Det foreligger et kommunestyrevedtak om bygging av rusboliger. Dette tiltaket utredes 
videre i forbindelse med utarbeidelse av plan for psykisk helse og rus. 
 
Lovgrunnlag: 
Lov om folkehelsearbeid § 1; Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 
utjevner sosiale helseforskjeller.  Bolig er en faktor som nevnes kan ha betydning for å bedre 
en persons psykiske helse  
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Lov om folkehelsearbeid § 7: Folkehelsetiltak. Iverksette nødvendig tiltak for å møte 
folkehelseutfordringer i kommunen. Bolig anses som et nødvendig tiltak. 
 

3.2.5 Barneverntjenesten 
De av familiene som barnevernstjenesten har kontakt med, er vansker med å skaffe bolig 
blant flere forhold som barnevernet må forholde seg til.  Barnevernstjenesten samarbeider 
ofte med andre tjenester. NAV er en viktig samarbeidspartner i disse sakene. 
 
Alle de generelle problemstillingene omkring vanskeligstilte og boliger vil også gjelde 
barneverntjenestens brukere. Selv om mange som har kontakt med barneverntjenesten er i 
jobb og eier egen bolig, er det fortsatt slik at opphopning av sosiale problemer øker risikoen 
for barns omsorgssituasjon.   
 
Det er noen spesielle situasjoner og brukergrupper som har særlige utfordringer når det 
gjelder den boligsosiale status: 
 
Barnefamilier med beskyttelsesbehov: 
Blant de som kommer i akutt behov for bolig er familier som må på krisesenter for å komme 
ut av en situasjon med vold i hjemmet. Krisesenter er ikke ment som et varig boligtilbud, og 
situasjonen er særlig vanskelig for barna. Det er derfor særlig uheldig når oppholdet blir 
langvarig på grunn av mangel på ny bolig. 
  
Det er grunn til å anta at mangel på bolig kan være en av flere årsaker til at kvinner forblir i 
voldelige forhold og at de ikke opplever å ha annet alternativ enn å flytte tilbake, etter et 
opphold på krisesenter. Dette innebærer også at barn må leve under svært bekymringsfulle 
forhold i lengre perioder.  
 
Ungdom i etableringsfasen: 
Ungdom som flytter ut av tiltak i barnevernet, eller flytter tidlig hjemmefra for å komme ut 
av en konfliktsituasjon, kan ha en familiesituasjon hvor det er lite støtte å hente økonomisk. 
Disse ungdommene kan oppleve å komme til kort på det private boligmarkedet med 
kommunal husleiegaranti. Barnevernet er årlig i kontakt med, 1 – 3 ungdommer som har 
kommet i en slik situasjon.  
 
Det er til enhver tid familier som er i kontakt med barneverntjenesten som også har vansker 
med økonomi og som leietakere på et trangt og dyrt leiemarked. Vi ser at det er behov for 
boliger av variert størrelse med en tilfredsstillende standard, for familier som består av 1-2 
voksne og ett barn og oppover. Det er også behov for en stabilitet i leieforholdet, der hvor 
det ikke er realistisk med kjøp av egen bolig. Barn blir ekstra skadelidende ved at flyttinger 
gjør at de må bytte skole og nærmiljø. 
 
For barnevernet kan familiers vanskelige boligsituasjon bli et hinder for å vurdere barnets 
omsorgssituasjon og sette inn virkningsfulle tiltak for å endre denne i positiv retning. Dette 
fordi familiens fokus blir på bolig, som et grunnleggende behov som må dekkes for å føle 
trygghet i hverdagen. 
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3.3 Eiendomsenheten 
 
Eiendomsenhetens hovedaktivitet på det boligsosiale området er drift og forvaltning av den 
kommunale boligmassen. I virksomheten inngår også kjøp og slag av boliger, rehabilitering 
og løpende vedlikehold av boligmassen.  
 
Forvaltningen av de kommunale utleieboligene ivaretas av Boligkoordinator. I tillegg er det 
tilknyttet en administrativ ressurs som tar seg av kontrakter og andre rutiner i forbindelse 
med administrasjon av boligmassen. 
 
Det er Boligkoordinator som behandler søknader om kommunal bolig. Tildeling av boliger 
skjer i samarbeid med fagtjenestene. Eiendomsenheten har ansvaret for å sette opp 
kontrakter med leietakerne.  
 
I de tilfeller der kommunen leier inn boliger fra private, er det Eiendomsenheten som inngår 
avtalen med utleier. 
 
 

3.3.1 Den kommunale boligmassen  
Den kommunale boligmassen utgjør en betydelig verdi for Rælingen kommune. Siden en så 
stor andel av boligene er borettslagsleiligheter, er det vanskelig å fastsette den eksakte 
verdien av boligene.  
 
Viktigere enn den økonomiske verdien, er den helt avgjørende rollen som boligmassen 
spiller i kommunens arbeid med å sikre at alle innbyggerne får en trygg og egnet bolig. 
 
Tilgang på boliger: 
 
Tabell 3.1: KOSTRA. Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere 2012 
 

Kommune/område Boliger 
Rælingen 13 
Lørenskog 13 
Skedsmo 14 
Ullensaker 12 
Akershus 14 
Kostragruppe 7 17 

 
Tabellen viser at tilgangen på kommunale boliger i Rælingen, er noe mindre enn de andre 
kommunene i regionen og Akershus fylke som helhet. Sammenlignet med gjennomsnittet 
for hele kommunegruppe 7, ligger Rælingen betydelig lavere. 
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3.3.2 Sammensetning og lokalisering 
Den kommunale boligmassen består pr februar 2013 av totalt 214 boenheter. Disse fordeler 
seg som følger: 
 

Størrelse Komm.utl. 
boliger 

Heldøgn. 
oms.bol. 

- Hybler/enheter i bofellesskap  11  
- Ett-roms leiligheter     28 16 
- To-roms leiligheter                      42 83 
- Tre-roms leiligheter                     30  
- Fire-roms leiligheter                    7  
- Fem rom og større                       3  

 
Kommunal utleieboligene er i gjennomsnitt 61m2 .  Gjennomsnittlig størrelse på 
omsorgsboligene er 54 m2. 
 
De alle fleste Kommunal utleieboligene er i borettslag. Omsorgsboligene er i større grad 
kommunalt eide boliger i egne prosjekter.  

 

3.3.3 Kategorier 
De kommunale utleieboligene fordeler seg på tre hovedkategorier. 
- Kommunale utleieboliger. Disponeres av Eiendomsenheten. Leieforholdet reguleres 
gjennom Husleieloven. Det følger ingen tjenester med disse boligene.  
- Heldøgnsbemannede omsorgsboliger.  Disse boligene tildeles av Tjenestekontoret for helse 
og omsorg. Leieforholdet reguleres gjennom Husleieloven.  Eventuelle tjenester ytes 
gjennom enkeltvedtak. Boligene er tilpasset beboere med redusert fungering. 
- Kommunale utleieboliger med tjenester. Disse boligene har fast bemanning og tjenestene 
er en del av botilbudet. Det inngås leiekontrakt etter Husleieloven med beboerne. Behovet 
for tjenestene som følger boligene, er avgjørende for om en søker tildeles en slik bolig.  
 
 
Kategori Antall 
Kommunale 
utleieboliger 

94 
Pr 

22.08.13 
Heldøgnsb.oms.bo 59 
Komm.utleie.m/tj 39 
Totalt 195 
 
I tillegg disponerer boligkontoret 19 boliger gjennom fremleiekontrakter med private 
utleiere. 
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3.3.4 Teknisk tilstand – vedlikeholdsbehov 
Gjennom systematisk oppgradering og utskifting av boliger med stort oppgraderingsbehov, 
har Eiendomsenheten sørget for at den generelle tekniske og vedlikeholdsmessige 
standarden på boligmassen har blitt betydelig forbedret de siste årene.  
Det vedlikeholdsmessige etterslepet som preget boligene ved inngangen til gjeldende 
planperiode er langt på veg tatt igjen.  
 

3.3.5 Utskiftinger av boliger. 
For å kunne fungere som et egnet virkemiddel i kommunens boligsosiale arbeidet, må den 
kommunale boligmassen til enhver tid ha et omfang og sammensetning som i størst mulig 
grad dekker behovet. Kjøp og salg av boliger vil derfor måtte være en kontinuerlig prosess. 
 
Husbanken gir tilskudd på inntil 20 % ved anskaffelse av boliger til utleie. I noen tilfeller kan 
tilskuddsandelen være helt oppe i 40 %. Det ytes ikke tilskudd til oppussing og oppgradering 
av boliger som kommunen allerede eier. Det er derfor mer gunstig å selge boliger med 
behov for omfattende oppussing, og heller kjøpe boliger som har den ønskede standarden.  
 
I gjeldende planperiode har boligkontoret solgt til sammen 20 boligeiendommer med en 
samlet salgssum på om lag 27 mill kroner. I samme periode er det anskaffet 30 boliger for en 
samlet kjøpesum på kr 38 millioner. 
 
I samme periode har Rælingen kommune mottatt i overkant av 11 mill kroner i tilskudd fra 
Husbanken. Bare i 2012 mottok kommune nærmere 10 mill kroner.  
 
I tråd med vedtatt tiltak i gjeldene boligplan er en betydelig andel av de avhendede boligene 
solgt til leietakerne. Dette gjelder 14 av de boligene som er solgt i perioden. 
 

3.4 Leietakerne 
 
Leietakerne i de kommunale boligene, er i alle kategorier og livsfaser. De fleste leietakerne i 
Kommunal utleieboligene og omsorgsboligene er enslige. Men det er også par og 
barnefamilier blant de som leier bolig av Rælingen kommune.  
 
 

Alder Kommunale 
utleieboliger 

Heldøgnsb. 
oms.boliger 

25 år og yngre 15 4 
26-29år 13 2 
30 - 39 år 30 7 
40 -49 år 22 12 
50 - 59 år 14 4 
60 - 69 år 7 9 
70 - 79 år 7 14 
80 år + 3 24 
Totalt 111 76 
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Oversikten viser alder på den beboeren som står som leietaker i kontrakten. I tillegg kommer 
øvrige familiemedlemmer som også bor i boligen. Leiekontrakten beskriver hvilke personer 
som skal bo i boligen. Hvis leietaker ønsker å oppta flere medlemmer i husholdningen, skal 
dette godkjennes av Eiendomsenheten.  
 
 

3.5. Behandling av søknader om – og tildeling av kommunal bolig 
 
Gjeldende retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig ble vedtatt i 2009. Formålet 
med retningslinjene er å sørge for at de kommunale boligene brukes til å dekke behovet til 
de som ikke er i stand til å skaffe seg en bolig i det ordinære markedet.  Retningslinjene 
inneholder blant annet bestemmelser om botid i kommunen og økonomiske forhold. 
 
Det er Eiendomsenheten som tar i mot, og har ansvaret for behandling av søknader om 
Kommunal utleiebolig.   
 
Det er ikke definert noen konkret frist for når en søknad om bolig skal være behandlet. De 
fleste får svar innen 3 uker etter at søknad er mottatt. Søkere som ansees å fylle vilkårene i 
retningslinjene får melding om at de er satt på venteliste. Søkere av kommunal utleiebolig, 
må fornye sin søknad innen det har gått 6 mnd. Hvis ikke søknaden blir fornyet ansees den 
som ikke aktuell.  
 
Det fattes relativt få avslagsvedtak. Dette skyldes nok at et flertall av de søknadene som ikke 
fører til tildeling av konkret bolig faller fra, fordi søker ikke fornyer søknaden innen fristen.   
 
Avslag på kommunal utleiebolig kan klages til kommunens Klagenemnd.  
 

3.5.1. Tildeling av konkret bolig. 
Det er Eiendomsenheten v/boligkoordinator som tildeler Kommunal utleieboliger til 
boligsøkerne som ansees å fylle vilkårene for en kommunal utleiebolig. Tildelingen skjer i 
nært samarbeid med den fagtjenesten som kjenner søkeren, og som ofte har bistått i 
søkerprosessen. Da antallet tildelinger er relativt begrenset, har det ikke vært vurdert som 
hensiktsmessig å etablere et eget tildelingsutvalg.  
 
Relativt ofte må tildeling skje raskt, fordi det har oppstått en akutt situasjon. Det er derfor 
nødvendig å ha gode rutiner som gjør det mulig å tildele en bolig uten for mange 
forsinkende prosedyrer. 
 
For omsorgsboligene og boliger med tjenester er det Mottaks og utredningskontoret som 
har ansvaret for tildelingen.  
 
Norumlia boliger tildeles av avdeling for psykisk helse og rus.  
 

3.6 Gjennomstrømning 
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I løpet av 2012 ble det inngått 36 avtaler om leie av kommunale utleieboliger. Dette 
inkluderer også forlengelser av eksisterende leieforhold. Gjennomsnittlig botid 3 år i 
Kommunal utleieboligene.  Gjennomsnittlig leietid i heldøgnsbemannede omsorgsboliger er 
5 år.  Lengste leieforhold har vart mer enn 15 år. 
 

3.7 Kontraktsmessige forhold. 
 
Husleieloven gir leietakere visse rettigheter for å sikre en stabil og trygg bosituasjon. Blant 
annet er hovedregelen at husleiekontrakter skal ha en minste varighet på 3 år. Loven har 
imidlertid visse unntak fra disse bestemmelsene, og særbestemmelser for boliger beregnet 
for utleie til vanskeligstilte.  
 
I de tilfeller der boligen kun er tilgjengelig for utleie i en begrenset periode, kan 
leiekontrakten avgrenses. Det samme gjelder i tilfeller der det er nødvendig å få avklart om 
leietaker er i stand til å ivareta boligen på en forsvarlig måte.  
 
Spørsmålet om varigheten av kontrakter er en avveiing mellom hensynet til å kunne vurdere 
behov for bolig med jevne mellomrom og leietakerens behov for en forutsigbar bosituasjon. 
 
Jevnlig fornyelse av kontraktene gir kommunen en anledning til å foreta en ny vurdering av 
leietakers behov for en kommunal bolig. Forlengelse av kontrakten gir også en mulighet til å 
foreta justeringer av husleie og legge til nye bestemmelser i leiekontrakten. Hvis det har 
kommet klager på leietaker i kontraktsperioden, eller det har vært andre forhold som tilsier 
et økt behov for oppfølging, kan kommunen sette inn tiltak som bedrer situasjonen for 
leietaker og omgivelsene. 
 
I de fleste tilfeller vil det kun være store endringer i livssituasjonen som vil føre til at et 
leieforhold ikke forlenges. Dette kan være at sammensetningen av husstanden har endret 
seg, eller at den økonomiske situasjonen tilsier at leietaker kan skaffe seg en bolig i det 
ordinære markedet.  
 

3.8 Veiledning og oppfølging av leietaker. 
 
De av leietakerne som har behov for oppfølging i boligen, vil få dette av den relevante 
fagtjenesten.  Eiendomsenhetens veiledningsvirksomhet vil i hovedsak avgrense seg til å 
gjelde forhold knyttet direkte til boligen og leieforholdet.  
 
I retningslinjene for tildeling av kommunal utleiebolig er det inntatt en bestemmelse om at 
søkere om kommunal bolig, og leietakere i kommunale boliger, kan tilbys en 
veiledningssamtale. Innholdet i samtalene skal omhandle informasjon om Husbankens 
virkemidler, spesielt startlånordningen. 
 
Veiledning av leietakere og boligsøkere skjer i stor grad etter behov og ved situasjoner der 
det vurderes å være relevant å tilby en slik samtale.   
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3.9. Økonomiske forhold 
 
De samlede husleieinntektene fra Kommunal utleieboligene, inkludert fremleieboliger, 
utgjorde i 2012 om lag 8,6 mill kroner.  
 
Om lag 4 mill kroner ble tilbakeført til borettslagene til dekning av felleskostnader og 
nedbetaling av fellesgjeld. I dette beløpet inngår også betaling av husleie til private som 
kommunen leier boliger fra. 
 
Det ble brukt omlagt 1,6 mill kroner til vedlikehold og oppgraderinger av boligmassen. I 
dette beløpet inngår også lønn til driftstekniker, ansatt i Eiendomsenheten. 
 
Forvaltning og administrasjonskostnadene beløp seg til 0,9 millioner kroner. I tillegg kommer 
kostnader som inngår i Eiendomsenhetens felleskostnader og administrativ ressursbruk i 
andre enheter.   
 
Det driftsmessige overskuddet fra utleie av Kommunal utleieboligene utgjorde i 2012 om lag 
2 mill kroner. Det må tas høyde for at de reelle administrasjonskostnadene er noe høyere og 
at det i dette beløpet ligger om lag 0,8 mill i ekstraordinært vedlikehold.  
 
Med normale vedlikeholdsutgifter vil overskuddet være noe større, selv om man tar med 
flere administrative kostnader.  
 
Omsorgsboliger og gruppeboliger omfattes ikke av disse tallene.  

3.9.1 Husleienivåer 
Riktig fastsettelse av husleiene i de kommunale boligene, er et viktig element i utviklingen av 
kommunens boligsosiale virksomhet. Det er flere ulike hensyn som må ivaretas, ved 
utmåling av husleiene.   
 
For å sikre en forsvarlig finansiering av utleievirksomheten, er det nødvendig å ha 
tilstrekkelige husleieinntekter. Det bør også unngås at leietakere i kommunale boliger får en 
urimelig fordel, sammenlignet med leietakere i privateide boliger. Det bør derfor være et 
prinsipp at husleiene gjenspeiler de reelle kostnadene knyttet til kommunens 
utleievirksomhet. 
 
En husleie som ligger under det nivået som en tilsvarende bolig vil koste i det ordinære 
markedet, vil kunne bidra til at gjennomstrømningen i boligen reduseres. Det bør ikke være 
rene økonomiske hensyn som tilsier at en leietaker skal bli boende i boligen, hvis ikke andre 
forhold gjør det vanskelig å skaffe en ordinær bolig.  
 
Kommunen, som utleier, står i utgangspunktet fritt til å fastsette husleien i utleieboligene. 
Det kan legges ulike prinsipper til grunn ved fastsettelse av husleienivåene.  
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Kostnadsdekkende leie 
Kostnadsdekkende husleie innebærer at husleien skal dekke de kostnadene som er knyttet 
til boligen og forvaltningen av leieforholdet. I kostnaden kan også forventninger til 
overskudd, eller avkastning av boligkapitalen, legges inn.  
 
På grunn av alder, prisutvikling og finansieringskostnader vil det være nokså tilfeldig hvilke 
kostnader som kan knyttes til den enkelte boligen. Ved beregning av kostnadsnivået fordeles 
som regel kostnaden ut over hele den kommunale boligmassen. Dette innebærer at de 
totale husleieinntektene dekker de samlede utgiftene. 
 
Markedsleie 
Markedsleien er den husleien som markedet, i gjennomsnitt, er villig til å betale for boligen 
på det tidspunktet den leies ut.  
 
Gjengs leie. 
Gjengs leie er den husleien man finner i sammenlignbare leiligheter hvor leieforholdet har 
vart en stund. Når man sammenligner leiligheter skal man bl.a. se på standarden både på 
leiligheten og fellesarealet, bomiljø, og om det er heis, balkong osv.  
 
Gjengs leie og markedsleie vil nesten alltid være forskjellige. I en periode med stigende 
husleier, vil gjengs leie som regel være noe lavere enn markedsleien. 
 
Husleieloven gir utleier rett til å justere husleien opp til nivået for gjengs leie, når 
leiekontrakten skal forlenges, eller når leieforholdet har vart i mer enn 3 år.  
 

3.9.2 En sosial husleiepraksis. 
Kommunen står fritt til å fastsette husleier som ligger under kostnadsnivå og nivået man 
finner i det ordinære markedet. Dette vil sikre de som blir tildelt en kommunal bolig lave 
boutgifter og derigjennom høyere disponibel inntekt til andre utgifter og forbruk. 
 
En slik praksis innebærer en litt tilfeldig og lite målrettet overføring fra kommunen til 
enkeltpersoner, og tar ikke høyde for endringer i inntektsforhold eller den samlede 
økonomiske situasjonen. For å få bedre målretting av ressursbruken, bør kommunen 
subsidiere personen som bor i boligen, og ikke boligen i seg selv.  
 
Leietakere som ikke har tilstrekkelig inntekt til å dekke egne boutgifter, selv etter at de er 
innvilget bostøtte, vil kunne ha rett på økonomisk sosialhjelp, jfr § 18 i Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Denne retten er uavhengig av om boligen er 
privat eller kommunal. Ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp tas det hensyn 
til husholdningens samlede økonomi på søkertidspunktet, slik at endringer i økonomiske 
forhold og familieforhold fanges opp når stønadsnivået skal fastsettes.  

 

3.9.3 Leienivåene i de kommunale boligene. 
Eiendomsenheten praktiserer i hovedsak prinsippet om gjengs leie ved beregning av 
husleien i de ulike boligene. Dagens husleienivåer i de kommunale utleieboligene ligger i de 
aller fleste tilfeller på et nivå tilsvarende gjengs leie.  
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Ved å legge seg på nivået for gjengs leie, ivaretas hensynet til at målgruppen for de 
kommunale boligene, er personer med begrenset økonomi og betalingsevne. samtidig som 
leienivåene legges såpass tett opp til markedsleien, at overgangen leienivåene til det 
ordinære boligmarkedet, ikke blir for stor.  
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4.0. UTVIKLINGSOMRÅDER OG FORSLAG TIL TILTAK 
 
I inneværende planperiode er det gjennomført en rekke tiltak, som har bidratt til å 
videreutvikle Rælingen kommunes boligsosiale virksomhet.  Det er lagt et godt grunnlag for 
det videre boligsosiale arbeidet, slik at Rælingen kommune kan bli en god kommune å bo, 
for alle. 
 
Det er fortsatt en del områder som har behov for ytterligere utvikling og styrking. I dette 
kapittel beskrives fem ulike utviklingsområder. Under hvert enkelt område foreslås det 
konkrete tiltak av ulike karakter.  
 

4.1. Legge til rette for at boligbehov dekkes i det ordinære markedet. 
 
Den beste måten å hjelpe vanskeligstilte boligsøkere på, er å bidra til at de kan dekke sine 
boligbehov på det ordinære boligmarkedet. Det bør være et overordnet mål at så mange 
som mulig av kommunens innbyggere får ta del i det godet det er å eie sin egen bolig.  
 
For de som har et forbigående behov for bolig, eller som av andre grunner ikke kan eie egen 
bolig, bør det legges til rette for at boligsøkeren blir satt i stand til å dekke sitt behov for 
bolig i det private utleiemarkedet.  
 

4.1.1 Veiledningstiltak 
Ved å øke søkernes kunnskapsnivå og yte praktisk bistand i boligsøkerprosessen, vil behovet 
for å tildele en kommunal bolig reduseres. De kommunale boligene kan derfor benyttes til 
de som ikke kan forventes å kunne dekke sitt boligbehov i det ordinære markedet. Økt 
kunnskap om hvordan man går frem når man skal skaffe seg en bolig, vil bedre den enkeltes 
mulighet til å nå opp i konkurransen i boligmarkedet.  
 
Det bør derfor etableres en ordning der Eiendomsenheten tilbyr personer som søker om 
kommunal bolig, veiledning og bistand til å søke bolig i det ordinære markedet. For 
leietakere som ønsker å forlenge leiekontrakten for en kommunal bolig, kan det være et 
alternativ å tilby tilsvarende veiledningssamtale og praktisk bistand.   
 

4.1.2 Vilkår for leie av kommunal bolig 
Formålene med tiltakene er å likestille de økonomiske vilkårene for leietakere i kommunale 
boliger, med de som leier privat. Det er viktig at boligene forvaltes og prises slik at leietaker 
motiveres til å finne en bolig i det ordinære boligmarkedet. 
 
Ved leie av bolig i det ordinære markedet, vil utleie som regel kreve depositum. 
Depositumet gir utleier en sikkerhet for betaling av husleie og eventuelle skader på boligen.  
 
Eiendomsenheten har hatt gode systemer for oppfølging av husleiebetalingen, og de reelle 
tapene har vært svært begrenset. Av prinsipielle grunner bør likevel ordningen med krav om 
depositum gjelde når det er snakk om en kommunal utleiebolig. For de av boligsøkerne som 
ikke har tilstrekkelig med midler til å stille depositumsbeløpet på egenhånd, kan det være 
aktuelt å søke NAV om garanti for depositum. NAV har etablert systemer for å gi slike 
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garantier. Ved innvilgelse av garanti undertegner boligsøkeren et gjeldsbrev som gjør at han 
vil måtte betale tilbake eventuelle utbetalinger som garantien fører til.  
 
Husleiene skal gjenspeile de faktiske kostnadene ved boligene, slik at kostnadene til 
anskaffelser (finansiering) og drift av boligene, ikke går på bekostning av tjenesteproduksjon.  
På grunn av tilskuddene fra Husbanken vil husleienivåene likevel kunne ligge noe under 
tilsvarende bolig i det private markedet.  
 
For å utnytte effekten av bostøtteordningen, bør husleienivåene tilpasses de satser som 
stønadsberegningen baserer seg på. Dette innebærer at en bolig som er egnet for en enslig 
leietaker bør ha en husleie på omkring kr 5.500,- pr mnd.  
Dette leienivået vil gi en forsvarlig levestandard, selv om leietakeren kun har en minsteytelse 
etter Folketrygdloven som hovedinntekt. Sammen med bostøtten vil den disponible 
inntekten være tilstrekkelig til å dekke nødvendige boutgifter og livsoppholdskostnader. 
 
 
Forslag til tiltak: 
 
1.1 I forbindelse med behandling av søknader om kommunal utleiebolig og/eller forlengelse 
av leiekontrakt, skal det gjennomføres en veiledningssamtale med boligsøker og eventuell 
oppfølgingsansvarlig faginstans. 
Tilbudet om veiledningssamtale skal være tilgjengelig for andre boligsøkere som har behov 
for slik veiledning. Kommunens fagtjenester kan henvise brukere til en slik samtale. 
 
1.2 Det innføres en praksis med depositum tilsvarende 3 mnd husleie for alle leietakere i 
Kommunal utleieboliger. Alternativt kan en garanti for depositum for tilsvarende periode 
godkjennes. Ordningen gjelder bare for nye leietakere og ved forlengelse av eksisterende 
leieforhold.  
 
1.3 Husleienivået for de kommunale boligene som leies ut etter Husleieloven, skal på sikt 
fastsettes slik at de faktiske kostnadene ved finansiering og drift av kommunens samlede 
boligmasse dekkes.  
 
 
 
 
 

4.2 Styrke rettsikkerheten til søkere av kommunal bolig 
 
Dagens retningslinjer for tildeling av boliger har vært i bruk siden 2009. Det er behov for 
ytterligere presisering og tilpassing av retningslinjene til dagens praksis. Enkelte av de 
foreslåtte tiltak i denne planen vil kreve endringer og tillegg i retningslinjene. 
 

4.2.1 Behandling av søknader om kommunal bolig 
Det er Eiendomsenheten som bør ha ansvaret for å behandle søknader om kommunal 
utleiebolig. Fagtjenestene vil spille en sentral rolle i arbeidet med å vurdere søknader og 
prioritere ved tildeling av konkret bolig.  



Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013 -2016 Side 34 

 
De aller fleste søkerne som er aktuelle for en kommunal utleiebolig, vil allerede ha etablert 
kontakt med en kommunal tjeneste. De faglige vurderingene og anbefalingene fra 
fagtjenestene vil ha stor betydning for de vurderinger som Eiendomsenheten foretar. 
 
Det er krevende å fastsette hvor stor den reelle etterspørselen etter en kommunal bolig er. 
Flere av de som søker bolig, fyller ikke vilkårene som er satt i retningslinjene. Det gis i liten 
grad avslag på søknader om bolig. Søknader som ikke fornyes innen 6 mnd, ansees som 
uaktuelle og strykes fra ventelistene. 
 
Det skal fattes vedtak om kommunal bolig innen tre uker, etter at søknadene er klare til 
behandling. De søkerne som fyller vilkårene settes på venteliste inntil en egnet bolig blir 
tilgjengelige. 
 

4.2.2 Garanti for tildeling av bolig: 
For å sikre at søkere som fyller vilkårene, faktisk får tildelt en bolig, settes det en 
tidsbegrensning på hvor lang tid det kan gå fra vedtak om kommunal bolig er fattet, til 
søkeren tildeles en konkret bolig.  
 
I de fleste tilfeller vil det være mulig å finne en bolig innenfor den eksisterende boligmasse. 
Økt fokus på veiledning og tettere oppfølging av leietakerne, vil bidra til økt 
gjennomstrømning i boligene. Dette vil føre til at et større antall boliger vil være tilgjengelig 
til de som vurderes å ha behov for en kommunal bolig. 
 
I noen tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å gå til anskaffelse av en egnet bolig. En 
anskaffelsesprosess vil kunne ta noe tid. Det er derfor nødvendig at garantiperioden settes 
til 6 mnd. Siden perioden fra vedtak til tildeling blir såpass lang, må det foretas en vurdering 
av om behovet for en kommunal bolig fortsatt er til stede, før en konkret bolig tildeles. 
 
En forutsetning for å kunne gi en slik garanti, er at prinsippet om kostnadsdekkende husleie 
innføres, og at utleievirksomheten skilles ut som et selvstendig og selvfinansiert område. Det 
vil være avgjørende at administrasjonen får de nødvendige rammer til å anskaffe de boligene 
som til enhver tid er nødvendig. 
 
 
Forslag til tiltak: 
 
2.1 Ordningen med at søknader om kommunal bolig automatisk bortfaller etter en periode, 
avvikles. Søknader om kommunal utleiebolig skal behandles fortløpende. Søkere som ikke 
fyller vilkårene i retningslinjene for tildeling av kommunal utleiebolig, får avslag.  
 
 
2.2. Søkere som innvilges kommunal utleiebolig, skal tilbys en konkret bolig senest 6 mnd 
etter at vedtak er fattet. Forutsetningen for denne retten er at det ikke har oppstått 
vesentlige endringer i situasjonen, sammenlignet med det som var tilfelle på tidspunktet for 
vedtaket.  
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4.3. En mer hensiktsmessig organisering og finansiering av 
boligvirksomheten  
 
Stor etterspørsel etter boliger og andre boligsosiale goder, samtidig som de tilgjengelige 
ressursene er begrensede, krever en effektiv og hensiktsmessig organisering av kommunens 
virksomhet på området.  
 

4.3.1 Organisering: 
Fra fagtjenestene har det vært uttrykt et ønske om en mer helhetlig forvaltning av de 
boligsosiale virkemidlene.  Det er en nær sammenheng mellom behovet for kommunale 
boliger og de øvrige boligsosiale virkemidlene. Forvaltningen av disse virksomhetene bør i 
større grad sees i sammenheng. 
 
Tildeling av boliger og behandling av søknader om startlån uavhengig av fagtjenester, vil 
kunne bidra til likeverdig tilgjengelighet og likhet i behandlingen av søknader og prioritering 
mellom søkere.  
 
Hvis Eiendomsenheten blir tillagt flere oppgaver og ansvar i forbindelse med veiledning av 
boligsøker og leietakere, tettere oppfølging av leieforhold og fortløpende registrering av 
teknisk standard, er det behov for en mer robust bemanning. Ved å samle flere oppgaver og 
ressurser i en enhet, vil det gi større grad av fleksibilitet og mulighet til å yte de nødvendige  
tjenestene. 
 
En samling av flere ressurser og funksjoner i en avdeling, vil innebære at Rælingen kommune 
får et mer robust og tilgjengelig boligkontor.  
 
En samling av de foreslåtte funksjoner i en enhet, vil innebære en organisatorisk endring og 
endring av arbeidssted for medarbeidere. Dette er endringer som krever at visse prosedyrer 
følges. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om at de foreslåtte endringer faktisk lar seg 
gjennomføres. I denne planen foreslås det derfor at det skal iverksettes et arbeid med tanke 
å samle funksjonene i Eiendomsenheten.   
 

4.3.2 Kategorisering av boligmassen – Hjemmel for tildeling av bolig. 
I dag blir både ordinære utleieboliger og boliger med fast bemanning og 
oppfølgingstjenester integrert i botilbudet, regulert gjennom Husleieloven.  Denne praksisen 
innebærer at en person som blir tildelt en bolig i en gruppebolig eller annen bolig med 
tjenester, har rett til å få en kontrakt på minimum 3 år. Som leietaker vil han ha rett til å 
beholde boliger, selv om behovet for tjenester ikke lenger er tilstede.  
 
Alle boligene som i dag er definert som ”Kommunale utleieboliger” disponeres av 
Eiendomsenheten. Disse leieforholdene må fortsatt reguleres med hjemmel i husleieloven.  
 
Når det gjelder de boligene som i dag disponeres av Tjenestekontoret for helse og omsorg, 
inngår det både boliger uten tjenester integrert i leieforholdet og boliger til dels omfattende 
tjenester.  
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Boliger med integrerte tjenester bør tildeles som et tilrettelagt botilbud, gjennom 
enkeltvedtak med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven. På den måten kan retten til 
boligen i større grad knyttes opp til at brukeren har behov for de tjenestene som følger med 
boligen. Det kan gis kortere vedtak, og kommunen kan derfor fortløpende tilpasse sine 
tjenester til brukerens behov. 
 

4.3.3 Økonomi/finansiering. 
Det er flere forhold som taler for at kommunens utleievirksomhet bør skilles ut som eget 
område i budsjett og regnskap. 
 
Kommunens inntekter fra husleie og egenbetaling kan, sammen med diverse tilskudd fra 
Husbanken, sørge for at det ikke påløper noen netto kostnader knyttet til driften av de 
kommunale husleieboligene.  Dette innebærer at kommunen kan anskaffe de boligene som 
til enhver tid er nødvendige for å imøtekomme de behov som til enhver tid oppstår. 
 
Det bør også være mulig å beregne en rimelig avkastning av kommunens boligformue, uten 
at dette medfører husleienivåer som er i konflikt med den boligsosiale funksjonen som 
kommunen skal ha.  
 
Som utleier har kommunen særlige forpliktelser overfor sine leietakere. Gjennom husleien 
har leietakerne betalt for en tjeneste som kommunen må levere, uavhengig av andre 
økonomiske hensyn. Utskillelse i eget område vil sikre at leietakernes husleieinnbetalinger 
faktisk går til finansiering av kommunens boligvirksomhet. 
 
Økonomien knyttet til kommunens utleieboliger bør skilles ut som eget budsjettområde. 
Dette vil synliggjøre de faktiske kostnadene ved virksomheten, og gjøre det mulig å sikre at 
anskaffelser og drift av boliger ikke medfører netto kostnader for kommunen.  
 

4.3.4 Finansiering av vedlikeholdskostnader 
Det er lagt inn betydelige midler for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep som preget deler av 
boligmassen ved planperiodens begynnelse. Eiendomsenheten har nå kommet så langt i 
dette arbeidet, at det før etableres systemer for å kunne finansiere vedlikeholdskostnadene 
forløpende. 
 
For å sikre at det nødvendige vedlikeholdet og oppgraderingsarbeidet kan tas fortløpende, 
bør en fast andel av husleieinntekten settes av til dette formålet.  Ved å sette av de 
nødvendige midler, vil man unngå at vedlikeholdsbehov i boligmassen går på bekostning av 
andre kommunale eiendommer. Kommunen vil fortløpende kunne levere den standarden 
som leietakerne har betalt husleie for å få.  
 
Ved på sikt å vurdere og sette av 10 % av husleieinntektene til vedlikehold og 
oppgraderinger, vil man både kunne ta det forløpende vedlikeholdet, og samtidig kunne 
sette av midler til større oppgraderingsprosjekter.  
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Forslag til tiltak: 
 
3.1: Det iverksettes et konkret arbeid for å samle håndteringen av de boligsosiale 
virkemidlene og de kommunale utleieboligene i en egen avdeling i Eiendomsenheten. 
 
3.2: Husleieinntekter og utgifter til drift av kommunens utleievirksomhet samles i et eget 
regnskapsområde.  
 
 
 
 

4.4 Videreutvikle samhandlingen mellom fagtjenestene og 
Eiendomsenheten. 
 
I gjeldende planperiode har det vært tett samhandlingen mellom Eiendomsenheten og de 
ulike fagtjenestene rundt enkeltbruker og boligsøkere.  Det er avdekket et behov for en 
gjennomgang av rutinene for samhandling og ansvarsplassering. Det er nødvendig å 
konkretisere de ulike aktørenes ansvar og myndighet.  
 

4.4.1 Formalisering av ansvaret for oppfølging av beboere i kommunal bolig. 
I de aller fleste tilfeller vil de som tildeles en kommunal bolig, ha kontakt med en kommunal 
fagtjeneste. For enkelte vil omfanget av tjenestene være begrenset, for eksempel ved at 
beboer mottar sosialhjelp fra NAV-kontoret eller at det ytes hjemmetjenester til konkrete 
oppgaver i hjemmet. 
 
Som leietakere i kommunale boliger, er det enkelte oppgaver som det er naturlig at ivaretas 
av Eiendomsenheten. Dette vil kunne være problemer med boligen eller forhold knyttet til 
leieforholdet, husleiekontrakter, osv..  
 
Andre behov og situasjoner oppstår som følge av de forhold som gjør at leietakeren har 
behov for en kommunal tjeneste i utgangspunktet. For eksempel at rusproblematikken blir 
så alvorlig at leietakeren ikke klarer å holde boligen i forsvarlig stand, eller at det oppstår 
konflikter i forhold til naboer og bomiljø.  
 
Det er behov for å tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom boligkontoret og fagtjenestene. 
Oppfølging i bolig bør inngå som en del av den brukerrettede tjenesten som virksomhetene 
tilbyr sine brukere. For å sikre at det blir foretatt en faglig vurdering av behovene til leietaker 
og at de nødvendige tiltak blir satt inn, bør vedtak om kommunal bolig og leiekontrakter 
inneholde opplysninger om hvilken fagtjeneste som har ansvar for oppfølging ved behov. 
 
Det vil være vanskelig å vurdere hvilke tjenester det vil være behov for i hele leieperioden. Et 
slikt ansvar innebærer derfor ikke at fagtjenesten forplikter seg til å yte tjenester til 
leietaker, utover det den ellers ville gjort. Ansvaret avgrenser seg til å foreta en vurdering av 
situasjonen og behovene for tiltak, når Eiendomsenheten ber om det.   
 



Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013 -2016 Side 38 

4.4.2 Boliger til bosetting av flyktninger 
Selv om Flyktninge- og inkluderingstjenesten er aktive ovenfor det private boligmarkedet, vil 
man måtte regne med at flyktninger i stor utstrekning vil måtte få dekket sitt boligbehov 
gjennom en kommunal utleiebolig. Dette gjelder særlig den første boligen som flyktningen 
blir tildelt ved bosettingen i kommunen. Det er bare helt unntaksvis at flyktningen selv vil 
kunne skaffe seg en bolig i forkant av bosettingen.  
 
I forbindelse med at det skal fattes vedtak om videre bosetting av flyktninger etter avtale 
med IMDI, bør behovet for kommunale boliger beregnes og inngå som en del av vedtaket. På 
den måten blir de boligmessige konsekvensene av bosettingsvedtaket synliggjort.   
 
Det ansees ikke som hensiktsmessig å øremerke bestemte boliger til bosetting av flyktninger. 
Dette vil redusere den fleksibiliteten kommunen bør ha i forvaltningen av boligmassen. Det 
bør imidlertid etableres rutiner som sørger for at den samlede kapasiteten er tilstrekkelig, 
slik at bosettingsvedtakene kan gjennomføres, samtidig som andre vanskeligstilte får dekket 
sitt behov for en kommunal bolig.  
 
For å sikre at det nødvendige antallet egnede boliger kan stilles til disposisjon til rett tid, bør 
det etableres rutiner for varsling av hvilke behov for kommunal bolig flyktninge- og 
inkluderingstjenestens bosettingsaktivitet vil innebære.  

 
 
Forslag til tiltak: 
 
4.1: I forbindelse med søknad om kommunal bolig, skal det oppgis hvilke faginstans i 
kommunen som søker eventuelt har bistand fra. Eiendomsenheten kan be om at 
faginstansen påtar seg ansvar for å vurdere situasjonen og eventuelle behov for tiltak, i hele 
kontraktsperioden. Ved behandling av søknad om kommunal bolig og tildeling av en konkret 
bolig, skal oppfølgingsansvarlig instans oppgis, og nedfelles i leiekontrakt.  
 
4.2: Når sak om forlengelse av avtalen med IMDI om bosetting av flyktninger, skal behovet 
for kommunale utleieboliger som vedtaket vil medføre, beregnes og angis i saken.  
 
4.3: Det skal inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom Flyktning- og 
inkluderingstjenesten og Eiendomsenheten. Avtalen skal inneholde bestemmelser som 
sikrer at de nødvendige antall egnede boliger stilles til rådighet i rett tid.  
 
 

 

4.5 Tilpasning av kapasitet og sammensetting av boligmassen. 
 
Tilgangen på kommunale boliger vil alltid være begrenset.  Etterspørselen vil alltid være 
større enn det kommunen kan tilby. Utfordringen er å finne et balansepunkt der kapasiteten 
er tilstrekkelig til å dekke de lovpålagte og vedtatte forpliktelsene som kommunen har. 
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Ved å gjennomføre de tiltak som foreslås i dette kapittelet, vurderer Eiendomsenheten det 
slik at den samlede kapasiteten vil være på et slikt nivå, at behovene for kommunale 
utleieboliger dekkes.  
 
Denne vurderingen er gjort med forutsetning om at det ikke skjer endringer i 
rammebetingelsene som bidrar til å øke etterspørselen etter kommunale utleieboliger 
drastisk.  
 

4.5.1 Økt kapasitet som erstatning for fremleieboligene 
I dag dekkes deler av behovet for boliger ved at Rælingen kommune inngår leieavtaler med 
private, for så å fremleie boligene til boligsøkere. Pr april 2013 er det 20 slike 
fremleieforhold.  
 
Fremleiepraksisen har enkelte problematiske sider og enkelte sider ved praksisen er lite 
gunstig for kommunen. Kostnadene og risikoen er det samme som ved å eie boliger, uten at 
kommunen får del i den verdiøkning som boligene kan representere. Det er heller ikke noe 
som tyder på at leietakerne får lavere husleie gjennom en slik praksis.  
 
Ved kortvarige behov for kapasitet, eller det handler om helt spesifikke boliger som det ikke 
er mulig å fremskaffe i det ordinære markedet, kan denne praksisen likevel være et 
akseptabelt alternativ.  
 
Det har imidlertid vist seg at de fremleide boligene dekker et varig kapasitetsbehov. Boligene 
det er snakk om, er i det alt vesentlige ordinære boliger. Det er hovedsakelig snakk om 
boliger som bebos av en enslig person. Det er derfor ingen tungtveiende grunner til at 
fremleiepraksisen videreføres.   
 
Kapasiteten som fremleieboligen representerer, er nødvendig for å dekke behovet for 
boliger. En forutsetning for å kunne avvikle disse leieforholdene er derfor at det stilles midler 
til rådighet for å anskaffe nye boliger. En slik kapasitetsøkning behøver ikke å innebære noen 
netto ekstra kostnad for kommunen, da husleieinntektene vil dekke de løpende kostnadene 
og finansieringen av boligene.  
 
Det anbefales derfor at det iverksettes en prosess med gradvis avvikling av dagens 
innleieforhold. Der det er hensiktsmessig, bør avviklingen legges til tidspunktet for utløp av 
leiekontrakt. Utleierne bør tilbys bistand for å kunne inngå kontrakt direkte med beboer. 
Hvis ikke beboer har egne midler, kan utleier tilbys husleiegaranti fra Rælingen kommune. 
 
For de leietakerne som ikke får tilbud om å overta leieforholdet, og som fortsatt har en 
gyldig leiekontrakt med kommune, vil Eiendomsenheten måtte sørge for at får en 
erstatningsbolig, enten i den eksisterende boligmassen, eller blant de boliger som må 
anskaffes til formålet.  
 
Det er vanskelig å forutsi hvor stort behov for nye boliger, en avvikling av fremleieordningen 
vil medføre. Dette avhenger av hvor stor andel av leietakerne som vil få tilbud om å inngå 
kontrakt med huseier direkte, hvor mange som kan skaffes alternativ bolig i den 
eksisterende boligmassen, og den generelle etterspørselen etter boliger for øvrig. 
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4.5.2 Etablering av tilpasset botilbud til personer med  rusavhengighet 
Enkelte av de innbyggerne som kommunen har et særlig ansvar for å bistå med å skaffe og 
beholde en egnet bolig, har betydelig utfordringer når det gjelder boevne og atferd. Dette 
gjelder særlig personer med rusproblematikk, gjerne i kombinasjon med en psykisk lidelse.  
 
Det har vist seg å være svært krevende å finne løsninger for denne gruppen innenfor dagens 
boligmasse. Administrasjonen har vært nødt til å håndtere enkelte episoder der det har 
oppstått konflikter mellom leietakere i kommunale boliger og naboer i borettslagene. Dette 
er svært uheldig, både for den enkelte leietaker og for bomiljøet.  
 
Et tilpasset boligtilbud til denne gruppen, vil neppe kunne integreres i et ordinært borettslag 
eller annet ordinær boligprosjekt. Det vil være nødvendig å anskaffe eller oppføre boliger 
som er utformet og lokalisert slik at tilbudet blir tilpasset beboernes boevne og livssituasjon. 
 
Det er naturlig at Eiendomsenheten tar ansvar for den tekniske og økonomiske forvaltningen 
av botilbudet. Det må vurderes nærmere om dette tilbudet skal organiseres som kommunale 
utleieboliger med leieforhold etter Husleieloven, eller om plasser i tiltaket skal tildeles som 
en tjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Et forsvarlig tilbud til denne gruppen det her en snakk om, innebærer mye mer enn fysisk 
tilrettelegging av boligen og omgivelsene. Det er helt avgjørende at et slikt botilbud får den 
nødvendige faglige oppfølging og tilsyn. Dette er hovedsakelig en faglig vurdering, som må 
sees i sammenheng med andre tjenester som Rælingen kommune yter til denne gruppen.   
 
Det foreligger et kommunestyrevedtak om bygging av boliger for dette formålet. 
Realiseringen av dette vedtaket vil bli omhandlet i plan for psykisk helse og rus, som er 
under utarbeidelse.  
 
 
 
Forslag til tiltak: 
 
5.1. Det utarbeides en plan for avvikling av dagens ordning med innleie av privateide boliger 
for fremleie. Målsettingen for planen er at ordningen skal avvikles så snart som mulig, og 
senest innen utgangen av 2014.  
 
5.2.  Det stilles til rådighet ytterligere kr 10 mill i 2013 og 2014 til anskaffelse av boliger for 
utleie. Boligene skal brukes som ekstra kapasitet, slik at ordningen med innleie av boliger 
fra private kan avvikles. 
 
 
 
 
 


