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AVTALE

Mellom Snekkergården Boligutleie AS, (SB) som eier av
eiendommen "Triangelen" gnr 263 bnr ll, 35 og 107  i  Gran og
utbygger av omsorgsboliger på nevnte eiendom — på den ene side
— og Gran kommune (GK) — på den annen side — er inngått slik
avtale:

GK utbetaler til SB oppstartingstilskudd med kr 100.000,—
pr. omsorgsbolig som et engangsbeløp ved konvertering av
Husbanklånet for boligene, og årlig kompensasjonstilskudd
pr bolig i  forhold 100/175 og iht.  Husbankens utbetalings—
prosedyre, — begge tilskudd forutsettes utbetalt GK fra
Husbanken.

Det er en forutsetning at tilskuddene inngår  i SB's
finansiering av boligene. Det er videre en målsetning at
tilskuddene skal gjøre boligen rimeligere for beboerne  i  den
aktuelle 20 års periode.

GK skal ha tildelingsrett, — dvs utpeke/godkjenne beboere —
såvel ved første gangs tildeling av omsorgsboligene som ved
senere tildeling. Denne rett skal GK ha  i  20 år etter
utbetaling av oppstartingstilskuddet.

Grunnlagskriteriet for GK's tildeling er at boligene skal
forbeholdes personer som på grunn av alder, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for en
omsorgsbolig — hvor kommunen forplikter seg til å ha en
heldøgns hjemmebasert omsorg, — dvs tilbudene  i  disse boliger
blir som for kommunens befolkning forøvrig.

Så snart en omsorgsbolig blir ledig forplikter SB seg til å gi
GK v/helse— og sosialsjefen skriftlig underretning.

Hvis det for GK ikke er mulig å finne ny beboer innen 1 måned
— ut fra de kriterier som er skissert  i  pkt. II, 2. ledd, kan
SB tildele leilighet på de samme kriterier med godkjennelse
fra GK.

Hvis det viser seg at hverken GK eller SB klarer å skaffe ny
leieboer på de fastsatte vilkår, — eventuelt at behovet for
omsorgsbolig er dekket og/eller at den aktuelle bolig ikke er
attraktiv/etterspurt  i  markedet, utgår den aktuelle bolig som
omsorgsbolig etter særskilt vedtak.
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Hvis en eller flere av boligene utgår som omsorgsbolig i  løpet
av de første 20 årene etter utbetaling av oppstartings—
tilskuddet — med det resultat at den/de brukes til andre
formål over noe tid enn det som er forutsatt ved tilskudds—
tildelingen, er partene innforstått med at Husbanken kan kreve
at GK tilbakebetaler den del av oppstartingstilskuddet som
ikke er avskrevet. Avskrivning skjer med 5 % av opprinnelig
tilskuddsbeløp hvert år etter utbetaling.

Partene er videre innforstått med at det årlige kompensasjons—
tilskudd fra Husbanken  i  såfall vil opphøre umiddelbart for
den/de aktuelle bolig(er).

I og med at det er en absolutt forutsetning at videretil—
delingen av kompensasjonstilskuddet fra GK til SB skjer med
bakgrunn i at nevnte tilskudd ydes fra Husbanken som et
s—parat tilskudd, opphører videretildelingen fra GK til SB

tk CHVl is Eilskäddää inkluderes  i  et generelt rammetilskudd eller
på annen måte bortfaller som separat ydelse.

Hvis kompensasjonstilskuddet reduseres fra Husbanken — uansett
grunn—, vil tilskuddet til SB reduseres tilsvarende.

GK skal i de første 20 årene etter utbetaling av oppstartings—
tilskuddet godkjenne husleien for hver av omsorgsboligene.

Ved første gangs fastsettelse av husleien skal det tas
utgangspunkt i SB's dokumenterbare anleggskostnader for
opparbeide av tomten og bygging av boliger med fradrag av
oppstartingstilskuddet, og med den forutsetning at de samlede
anleggskostnader ligger innenfor gjennomsnittlig Husbank—
statistikk for tilsvarende boliger. Det skal også ved
beregningen av husleien ta hensyn til det årlige
kompensasjonstilskudd.

SB skal ha ansvaret for innkreving av husleien fra den enkelte
beboer. GK er ikke ansvarlig for beboeres mulige manglende
betaling av husleie. GK er ikke ansvarlig for husleie i de
tilfelle hvor det ikke er mulig å finne en beboer, — kfr. pkt
III, 2. og 3. ledd.

Husleien for alle omsorgsboligene skal kunne reguleres hvert
år iht Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, — første gang
l/3 2000 med utgangspunkt i indeks for februar 1999.

Forøvrig skal GK ha rett til å godkjenne husleiekontraktene —
såvel ved opprettelsen som ved senere endringer.

Før oppstartingstilskuddet videretildeles SB skal det
utarbeides, underskrives og tinglyses pantobligasjon fra SE
til GK pålydende det videretildelte oppstartingstilskudd.
Obligasjonen skal ha sikkerhet i gnr 263 bnr ll, 35 og 107 i
Gran — sidestillet med Husbankens obligasjon — eventuelt
2. prioritet.
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Obligasjonen forfaller til betaling hvis oppstartings-
tilskuddet — helt eller delvis — kreves tilbakebetalt av
Husbanken.

Forøvrig skal det som heftelse på samme eiendom tinglyses en
erklæring fra SB inneholdende følgende:

a) — at boligene i minimum 20 år etter utbetaling av
oppstartingstilskuddet skal forbeholdes personer som på
grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse
eller sykdom har behov for en omsorgsbolig.

b) — at kommunen skal tildele boligene  i  minimum 20 år.

c) — at inngått avtale av 8/lp 98 er bindende for ny eier
av eiendommen.

Denne avtale er uoppsigelig for begge parter  i  en periode på
20 år. SB kan ikke overdra eiendommen og/eller denne avtale
til andre uten etter særskilt skriftlig samtykke fra GK.

Ved en eventuell overdragelse er denne avtale bindende for ny
eier av eiendommen.

Det er en forutsetning for gyldigheten av denne avtale at den
godkjennes av Gran formannskap.

Denne avtale er underskrevet  i  to eksemplarer, — et til hver
av partene.

Jaren <3/1ø 1998. Qvam [%.—38
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Snekkergården Boligutleie AS, — eier av gnr 263 bnr 11, 35 og
107  i  Gran og utbygger av omsorgsboliger på nevnte eiendom,
erklærer herved
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at boligene  1 minimum  20 år etter utbetaling av
oppstartingstilskuddet skal forbeholdes personer som på
grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse
eller sykdom har behov for omsorgsbolig,

at Gran kommune skal tildele boligene  i  20 år,

at inngått avtale av 3. og 13. november 98 er bindende Mi
for ny eier av eiendommen. Zuäié/

N/a—lrnwn/—r .—--
= )2. M  I

W)'Jixfl1   

  

1998.

 

L..--.: ' .'..Å,';.. -1I—T'IJL-—1E

) Wa 38802

Øåäæ


