
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/02406-21 
Saksbehandler Gard Olsen 
 

 

 
 
 

   

Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av eiendommen 
Granumsvegen 3A-H 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
 

1. Avtale mellom Snekkergården Boligutleie AS og Gran kommune av 13.11.98 
2. Mail fra ordfører til administrasjon 8.8.18 – sladdet 
3. Brev til beboerne i Snekkergården – sladdet 
4. Følgebrev ad underskriftslister 
5. Underskriftslister 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Snekkergården boligutleie har besluttet å selge sine leiligheter i Granumsvegen 3A-H.  Ut i fra 
tidligere vedtak ved boligplan og økonomiplan har Gran kommune takket nei til kjøp av 
eiendommen. Spørsmålet er aktualisert ved at Snekkergården boligutleie har sagt opp alle sine 
leietakere med snarlig iverksettelse. 
 
Uti fra gjeldende boligplan og økonomiplan har Gran kommune ikke ønsket å kjøpe boligene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Leilighetene i Granumsvegen 3A-H som er eid av Snekkergården boligutleie ble oppført med 
oppstartingstilskudd og lån til omsorgsboliger ut i fra Husbankens regelverk som gjaldt i 1999. 
Boligene skulle ha tilgjengelighet med krav til livsløpsstandard. 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 09.05.2019 
Kommunestyret 23.05.2019 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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De 8 leilighetene er bygget som tomannsboliger i en etasje, oppført i tre med enkel standard. Den 
enkelte leilighet har et P-areal på 61 m2 (bruksareal på 70 m2 med tillegg uinnredet loft på 28 m2). 
 
Leilighetene følger ikke dagens krav til omsorgsboliger, men er egnet til personer som fortsatt har 
god bo-evne, men som har behov for noe enklere bolig enn de tidligere har hatt. Leilighetene er 
herav å regne som «trygdeleiligheter».  
 
For Snekkergården har kommunen hatt en tildelingsrett (en rett, men ikke en plikt). Det vil si at de 
personer som har ønsket en leieavtale med Snekkergården har søkt om dette via kommunen og har 
således fått en fortrinnsrett til å leie boligen ift. andre. Hvis ikke kommunen har hatt søkere til å leie 
bolig hos Snekkergården har avtalen vært at Snekkergården selv må/kan finne egnede leietakere. 
 
Flertallet av leietakerne har lang botid i leilighetene. Det er få som har tjenester fra kommunen. 
 
Resymert: 

- Avtalen mellom kommunen og Snekkergården har ingenting å gjøre med det løpende 
leieforholdet mellom Snekkergården boligutleie og den enkelte leietaker.  

- At avtalen om tildeling av aktuelle leietakere har utløpt medfører kun at Snekkergården ikke 
trenger å følge de forpliktelser de har hatt ovenfor Husbanken og kommunen.  

- Ved løpende leieavtale har leietakerne beskyttelse mot usaklig oppsigelse etter husleieloven. 
- Det er ingen automatikk i at leietakerne i Granumsvegen 3 A-H har mulighet til å leie kommunal 

bolig. Om de 8 beboerne i Granumsvegen 3 A-H har grunnlag for å få leie kommunal bolig nå vil 
først kunne avgjøres ved behandling av søknadene. 

- Det har vært kontakt mellom aktuelle instanser i kommunen og den enkelte leietaker.  
 
Eierne av Snekkergården boligutleie har vært i kontakt med kommunen flere ganger de siste par 
årene for å få avklart om kommunen ønsker å kjøpe eiendommen. Ved henvendelsen har kommunen 
takket nei med henvisning til gjeldende boligplan. Boligplanen angir at kommunen har behov for 
omsorgsboliger med tilknyttet base med areal for tjenesteapparat. Tilsvarende boliger som de i 
Snekkergården er det forutsatt at private utbyggere skal oppføre og drifte og at kommunen inngår 
avtale om tildelingsrett.  Det er derfor ikke beregnet behov for investeringer i slike boliger i 
kommunens økonomiplan.  
 
Generelt er det den enkelte person som har ansvar for å eie eller leie egen bolig. Etter norsk rett har 
ingen rett til en varig kommunal bolig. Men kommunen har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de 
som ikke klarer det selv. Det er NAV som anviser dette på vegne av kommunen. 
 
Kommunens ansvar for boliger for beboerne i kommunen er beskrevet i vedtatt boligplan hvor det 
siteres: «Kommune har et ansvar for å bidra til at vanskeligstilte skal skaffe seg, eller beholde 
tilfredsstillende bolig. Det kan være økonomiske, sosiale og helsemessige årsaker til at det blir 
vanskelig å skaffe eller beholde egen bolig.   
 
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid internt er nødvendig i dette arbeidet. Dette er viktig for å sikre 
at alle virkemidler tas i bruk slik at det kan ytes best mulig bistand til de som trenger det mest.  
 
Omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger tildeles av tildelingsenheten i Helse og Omsorg. Øvrige 
utleieboliger for vanskeligstilte tildeles gjennom et tverrfaglig bolignettverk. 
 
Målgruppe for omsorgsboliger er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
uavhengig av alder og diagnose, herunder 

- eldre  
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- personer med langvarige somatiske sykdommer  
- personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne  
- personer med psykiske lidelser 
- personer med rusproblemer  
- personer som har behov for øyeblikkelig hjelp» 

 
Tildelingsenheten vedtar om den enkelte boligsøker kan få omsorgsbolig ut i fra vedtak etter Helse 
og omsorgstjeneste loven. Etter vedtak er dette en mulighet, men ikke en rettighet som boligsøkeren 
da får.  Om vedkommende kan få bolig avhenger av om det er tilgjengelig/ledig bolig som er tilpasset 
boligsøkerens behov. Leietakeren må ha tilstrekkelig bo-evne tilpasset den enkelte bolig.  
 
Gran kommune eier et stort antall leiligheter med tilsvarende utfordringer som leilighetene i 
Granumsvegen 3.  Det medfører stadige utfordringer ved tildeling av bolig da de som har et 
boligbehov ikke har bo-evne til å bo selvstendig i slike boliger. Dette medfører at boligene blir brukt 
for hardt og feil. Det medfører spesielt usikkerheter i forhold til brannsikkerhet for både leietaker og 
naboer. Boligens «misforhold» til boligsøkerens behov medfører også at leilighetene har store 
rehabiliteringskostnader, vanlig opptil en halv million, ved skifte av leietakere. 
 
Pr. 29.04 2018 har kommunen 29 søkere som er på venteliste for kommunal bolig (herav ikke tatt 
med søkere i fra Snekkergården). Av disse 29 er det 19 som har behov for å ha leilighet knyttet til 
base med tjenester i fra kommunen. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 a. regulerer kommunens ansvar for 
tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og § 3-7 regulerer kommunens ansvar 
for bolig til vanskeligstilte. 

- Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mellom utleier og leietaker. 
 
Eksisterende planer 
Boligplan 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 19.09.2018 
Budsjett og økonomiplan 2019-2021 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018 
Disse planene har satt rammer for handlingsrommet ved fremtidige investeringer i boliger. 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
 
Økonomi 
Eventuelt kjøp av leilighetene i Snekkergården boligutleie medfører behov for bevilgning utover 
gjeldende økonomiplan. 
 
Kommunen har ikke mottatt et spesifikt tilbud om kjøp av eiendommen i fra Snekkergården 
boligutleie. Ved tidligere e-post i fra gårdeier så er det antydet en salgspris som sammen med 
overtakelse av restgjeld hos husbanken innebærer en kostnad på ca. 20 mill. kr. 
 
Beløpet kan finansieres ved låneopptak. 
 
Ved etablering av husleiekontrakter etter nye prosjekter i Gran er det lagt til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie og ved nye kontrakter for eksisterende boliger benyttes det prinsipp om 
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«gjengs leie». Hvis en etter et eventuelt kjøp av boligene i skal legge til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie vil husleien for leietakerne kunne bli vesentlig økt. 
 
 
Bemanning 
Intet særskilt 
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Forholdet mellom leietakerne i Snekkergården og gårdeier er et privatrettslig forhold. 
 
Kommunen kan ikke gå inn i privatrettslige forhold og bestemme hva private firmaer eller 
enkeltpersoner skal gjøre i saker som dette. Selv om man kunne mene at gårdeier har andre 
valgmuligheter enn å gå til oppsigelse av leietakerne, for videre seksjonering og salg av leilighetene, 
er dette gårdeiers valg. 
 
Det har fortløpende vært kontakt mellom leietakerne i Snekkergården og kommunen ved boligkontor 
og tildelingsenhet etter en ble kjent med at Snekkergården boligutleie ønsket å avvikle sin eiendom. 
Ved de senere inngåtte tildelingene er de informert om dette og de er informert om at de kan søke 
om annen bolig av kommunen. 
 
Alternativer som kommunen har i saken  
1. Gå i forhandlinger om å kjøpe boligene fra Snekkergården boligutleie 
2. Ikke kjøpe boligene. 
 
Gran kommune har i dag et problem ved at de har en rekke boliger tilsvarende de i Granumsvegen 3. 
Behovet er boliger som er tilknyttet base for tjenesteyting, mens vi i stor grad har boliger som ikke 
har dette. Det medfører at boligsøkere plasseres i boliger hvor de ikke har tilstrekkelig bo-evne. 
Ytterligere anskaffelser av boliger, som Granumsvegen 3, vil forsterke de utfordringer kommunen 
allerede har. 
 
Et kjøp av Granumsvegen 3 medfører at disse beboerne prioriteres fremfor andre søkere. Beboerne i 
Granumsvegen 3 har i dag et begrenset behov for tjenester i fra Helse og omsorg, mens stor andel av 
de øvrige som er på venteliste for bolig i kommunen har et stort behov for tjenester og behov for 
base tilknyttet boligen. 
 
Som et alternativ til å kjøpe boligene i Granumsvegen 3 så kunne tiltakene i boligplanen blitt 
prioritert tidligere enn økonomiplanen legger opp til. Det ville medført at det faktisk kunne etableres 
boliger med base, og som er tilpasset flertallet av de som står på venteliste for bolig i dag. 
 
Det er ikke noe i avtalen mellom Snekkergården boligutleie og kommunen som innebærer en plikt for 
kommunen til å kjøpe boligene. Et kjøp av boligene nå innebærer en endring av premissene i avtalen 
om at det ikke skulle ligge noen forpliktelser på kommunen når avtalen utløp. 
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Rådmannen mener det er viktig å se et større totalbilde når en skal investere i ny kommunal 
boligmasse. Det er viktig å prioritere investeringsmidlene på boligsiden til der det er størst behov for 
investeringer. Rådmannen anbefaler derfor ikke at man kjøper boligene fra Snekkergården 
boligutleie, da det er andre typer boliger kommunen har større behov for. 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Hvis likevel kommunestyret ønsker at vi skal kjøpe disse boligene for å sikre de eksisterende 
leietakerne, vil rådmannen anbefale at man i denne omgang gir rådmannen fullmakt til å forhandle 
om pris og betingelser og ikke konkret gjør et vedtak om kjøp.   
 
Forslag til alternativt vedtak: 

3 Kommunestyret vedtar at Gran kommune skal innlede forhandlinger med Snekkergården 
boligutleie for å kjøpe eiendommen 

4 Kjøp av eiendommen finansieres med lån og låneopptak for 2019 økes med … mill. kr.. 
Kontering: 
3285 4420 2650               727                                        … mill 
3910 8300 8701                900                                       … mill    

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med Snekkergården boligutleie og leietakerne  etter kommunestyrets vedtak. 
 

 
Dato: 30. april 2019 
Godkjent av rådmannen 


