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1 Sammendrag

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning av eiendom i Rana kommune.
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rana kommune 29.1.2015, i sak 005/15. Formålet med prosjektet har
vært å undersøke om Rana kommune sikrer en god eiendomsforvaltning. Hovedfokus har vært på forvaltning av
kommunalt disponerte boliger.
Undersøkelsen viser at det har vært mange pågående prosesser rundt organiseringen av eiendoms- og
boligforvaltningen i Rana kommune de siste årene. I undersøkelsen blir det pekt på at flere omskiftninger i
politisk og administrativ ledelse i kommunen har vært utfordrende å håndtere. Rådmannen viser til at
kommunen disponerer for mye areal og at det er nødvendig å få oversikt over eiendomsmassen og prisingen av
denne, og å ta en gjennomgang i forhold til organisering av eiendomsforvaltningen. Rådmannens plan er å
legge frem en sak som omhandler organisering av eiendomsforvaltningen for kommunestyret i løpet av første
kvartal 2016.
Denne rapporten peker på en rekke forbedringsområder, men også på positivt arbeid som er satt i gang som for
eksempel utvikling av kommunal forskrift for tildeling av bolig. Det er også positivt at det er tatt initiativ til å få
etablert samarbeid på tvers av avdelinger som er involvert i boligforvaltning. Etter revisjonens vurdering er
forbedringspotensialet særlig knyttet til å etablere systemer som sikrer at kommunen vurderer sin eiendoms- og
boligforvaltning på en hensiktsmessig måte, og som gir tydelig oversikt over mål, tiltak og risikoområder og
oppfølging og ansvar i forhold til disse. Det er viktig at kommunen får oversikt over det arealet den disponerer
og vurderer omfanget av arealet, samt systematisk vurderer hva som er mest hensiktsmessig av å henholdsvis
eie og leie.
Revisjonen vil anbefale at kommunen utarbeider mål for eiendomsforvaltningen inkludert krav til lønnsomhet.
Kommunen bør videre etablere et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning, inkludert boligforvaltning,
som omfatter planlagt gjennomføring, status i forhold til gjennomføring og hvem som har ansvar for hva.
Evalueringen bør ha en skjematisk form som gjør at det enkelt kan genereres overordnet rapportering til politisk
nivå. Når det gjelder boligforvaltning mener revisjonen at selv om den årlige rapporteringen knyttet til
boligpolitisk plan gir bredt innblikk i kommunens aktiviteter på boligområdet siste år, bør rapporteringen forholde
seg tydeligere til spesifikke mål, delmål og tiltak fra boligpolitisk plan, og legges opp slik at det blir tydelig hva
som er status, planlagt fremdrift og ansvarlig enhet per tiltak.
Kommunen har ikke gjennomført risikovurderinger eller analyser av hva som er potensielle risikoområder i
kommunens eiendoms- og boligforvaltning. Systematiske risikokartlegginger og -vurderinger vil gi ledelsen viktig
styringsinformasjon, og vil være et viktig bidrag i vurderinger knyttet til hvilke mål og aktiviteter som bør følges
spesielt opp fra ledelsens side. Videre vil systematiske risikovurderinger bidra til å sikre at målrettede
risikoreduserende tiltak blir etablert. Revisjonen vil i denne sammenhengen peke på at det er viktig å få kartlagt
tydelig hvilke konsekvenser fragmenteringen av boligforvaltningen i kommunen faktisk har og hvordan
utfordringene best kan la seg løse.
Undersøkelsen viser at det ikke er etablert system og rutiner for å sikre effektiv arealutnyttelse av boligmassen
som kommunen forvalter. KOSTRA-tall viser videre at kommunen har høye utgifter til eiendomsforvaltning per
kvadratmeter, særlig av leide bygg. Revisjonen mener at det er viktig at kommunen gjør en gjennomgang av
eiendomsforvaltningen for å kartlegge hvorfor kommunen har høye utgifter per kvadratmeter knyttet til
eiendomsforvaltningen og gjør en vurdering per tjenesteområde av hvor det eventuelt er mulig å kutte
kostnader.
Fagavdelingene i kommunen har registrert et betydelig behov for boliger til vanskeligstilte som kommunen per i
dag ikke dekker, og brukere blir satt på venteliste i påvente av ledig bolig. Revisjonen mener kommunen bør
vurdere om det er mulig å iverksette tiltak for å bidra til å møte etterspørselen etter boliger i økt grad.
Undersøkelsen viser også at kommunen ikke har etablert noe system for å evaluere bruken av og behovet for
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kommunale utleieboliger. Revisjonen vil anbefale at dette blir etablert slik at man sikrer oppdatert og relevant
styringsinformasjon. Dette kan bidra til å sikre tilgang til hensiktsmessige boliger til de som har behov for
kommunens bistand til å skaffe seg bolig. Et slikt system bør sikre at vurderinger blir gjort jevnlig, etter de
intervaller som kommunen finner hensiktsmessig. Revisjonen vil i denne sammenhengen anbefale at
kommunen gjør en vurdering av bruken av gjennomgangsboliger, og under dette skaffer seg samlet oversikt
over hvor lenge brukere blir boende og vurderer om det bør arbeides mer planmessig i forhold til å hjelpe
brukere ut av gjennomgangsboliger og over i annen bolig.
I undersøkelsen blir det pekt på utfordringer knyttet til å sikre et koordinert tjenestetilbud blant annet når det
gjelder boopplæring av enkelte brukergrupper. De opplysninger som fremkommer i undersøkelsen, indikerer at
Rana kommune ikke alltid klarer å sikre at mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester får et helhetlig
og koordinert tjenestetilbud, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Dette er etter revisjonens vurdering ikke
tilfredsstillende. Kommunen bør sikre best mulig oppfølging av personer som har utfordringer knyttet til å
beholde bolig, slik at disse i størst mulig grad unngår akutte overnattingstilbud
Det er utarbeidet kvalitetskrav knyttet til omsorgsboliger, og det følger kvalitetskrav med tilskudd kommunen kan
søke og få fra Husbanken. Kommunen har imidlertid ikke etablert felles krav til minimumsstandard knyttet til
boliger. I intervju blir det pekt på at en del eldre boliger ikke har hensiktsmessig standard og at en del
gjennomgangsboliger bærer preg av slitasje og hard bruk. Undersøkelsen viser videre at vedlikeholdet av
boligene er organisert ulikt. Revisjonen vil anbefale at det etableres en minimums kvalitetsstandard for
kommunale boliger og at kommunen organiserer vedlikeholdet av boliger på en slik måte at alle boliger blir
tilstrekkelig ivaretatt. Undersøkelsen viser videre at kvalitetskrav knyttet til midlertidig botilbud slik de er definert i
Rundskriv 35 om lov om sosiale tjenester ikke blir overholdt i kommunen, og revisjonen vil presisere viktigheten
av at kommunen finner løsninger som sikrer at disse blir innfridd.
Roller og ansvar i det boligsosiale arbeidet oppleves som tydelig fordelt. Undersøkelsen viser imidlertid at det
over tid har vært diskusjoner knyttet til hva som er en hensiktsmessig fordeling av roller og oppgaver når det
gjelder tildeling av bolig, og at det er et opplevd behov for økt grad av samhandling og samordning. Revisjonen
vil anbefale at kommunen tar tak i disse utfordringene på en systematisk måte. Det må ikke være tvil om hvem
som har ansvar for å håndtere og løse de utfordringene som blir pekt på. Videre kommer det frem at
kommunens etablerte boligsosiale nettverket opplever sitt mandatet som uklart. Revisjonen mener at det er
viktig at nettverkets styringsgruppe drøfter de påpekte utfordringene, og gir tilbakemelding på de forhold
nettverket tar opp og ønsker avklart.
Det er feil i kommunens rapportering til KOSTRA. Revisjonen mener at Rana kommune bør etablere bedre
system og rutiner for kvalitetssikring av tjenestedata som blir rapportert til KOSTRA. Innrapporterte data i
KOSTRA blir brukt både av kommunene selv for å sammenligne seg med andre enkeltkommuner og
gjennomsnittet i kommunegruppen, og som styringsinformasjon på nasjonalt nivå.
Kommunen har ikke etablert skriftlige rutiner for hvordan kommunen skal gjennomføre anskaffelser av innleie av
boliger i det private markedet. Etter revisjonens vurdering er Rana kommunes praksis for innleie av boliger ikke
tilstrekkelig for å sikre at de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser etterleves, jf. § 5 i LOA.
Revisjonen mener det må foreligge skriftlige kriterier for utvelgelse, og skriftlig dokumentasjon knyttet til valg av
tilbyder, for å sikre at grunnleggende krav i regelverket blir etterlevd.
Der er ikke tydeliggjort gjennom delegasjon hvem som har myndighet til å gjøre avtale om innleie på
kommunens vegne. Det er heller ikke fattet delegasjonsvedtak som beskriver nærmere hvilke ansvarsområder
og myndighet leder for Byggdrift har. Tydelig og utvetydig delegering er viktig for å sikre at det ikke er tvil om
myndighets- og ansvarsforhold i kommunen og revisjonen anbefaler at delegasjon til leder for Byggdrift blir
formalisert.
Kommunen har ikke etablert system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i forbindelse med
inngåelse av leieavtaler. Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer rutiner som kan bidra til å sikre fokus på
og ivaretakelse av krav til habilitet ved innleie av boligareal. Videre mener revisjonen at kommunen bør sikre at
eksisterende leieavtaler jevnlig blir fulgt opp og evaluert. Dette blant annet for å sikre at kontraktene som blir
inngått i tilstrekkelig grad reflekterer de behovene kommunen har, og at kommunen betaler riktig pris for
boligene som leies inn fra privatmarkedet. Videre mener revisjonen at slik oppfølging er viktig for å etterprøve at
forhold som er nedfelt i kontrakten blir fulgt opp i praksis, for eksempel med hensyn til ansvarsfordeling når det
gjelder vedlikehold.
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Revisjonen mener det er positivt at Rana kommune har utarbeidet en lokal forskrift for tildeling av kommunale
boliger. Revisjonen vil derfor peke på at det er viktig å drøfte videre hvordan forskriften skal brukes og vurdere
etter en tid om det er behov for å revidere den. Undersøkelsen viser at ikke alltid blir fattet enkeltvedtak etter
forvaltningsloven i forbindelse med tildeling av bolig og kommunen må sikre at dette blir gjort. Det er positivt at
kommunen har utarbeidet vedtaksmaler til bruk ved tildeling av kommunale boliger til vanskeligstilte. Malene
bidrar til å sikre at forskrift og forvaltningslovens regler for saksbehandling blir fulgt. Kommunen bør sikre at alle
enheter som fatter vedtak om tildeling av bolig benytter malene.

Revisjonen vil på bakgrunn av undersøkelsen anbefale at Rana kommune setter i verk følgende tiltak:

1. Gjennomfører systematiske vurderinger av i hvilken grad kommunen skal kjøpe, selge, eie eller leie
eiendom og boliger, og hva som er mest hensiktsmessig økonomisk, styringsmessig og i forhold til de
formål byggene er ment å ha.
2. Kartlegger hvorfor kommunen har høye utgifter per kvadratmeter knyttet til eiendomsforvaltningen og gjør
en vurdering per tjenesteområde av hvor det eventuelt er mulig å kutte kostnader.
3. Etablerer system for å evaluere bruken av og behovet for kommunale utleieboliger for å sikre oppdatert og
relevant styringsinformasjon. Kommunen bør i denne sammenhengen etablere samlet oversikt over bruk av
gjennomgangsboliger og sikre planmessig oppfølging av beboere i disse.
4. Gjennomfører systematiske risikovurderinger knyttet til eiendoms- og boligforvaltningen og under dette
kartlegger konsekvenser av en fragmentert boligforvaltning
5. Sikrer tydelig styring av eiendoms- og boligforvaltningen ved å
a) Utarbeide mål for eiendomsforvaltningen inkludert krav til lønnsomhet
b) Etablere et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning, inkludert boligforvaltning, som omfatter
planlagt gjennomføring, status i forhold til gjennomføring og hvem som har ansvar for hva. Også årlig
rapportering i forhold til boligpolitisk plan 2012-2022 bør organiseres på en slik måte.
c) Etablere et bedre system og rutiner for kvalitetssikring av tjenestedata som blir rapportert til KOSTRA
både for å ivareta lovkrav og for å få korrekte styringsdata
d) Formalisere delegasjoner
e) Avklare og oppdatere mandatet til boligsosialt nettverk
6. Vurderer om det er mulig å iverksette tiltak for å bidra til å møte etterspørselen etter boliger i økt grad.
7. Sikrer at mottakere av kommunens helse- og omsorgstjenester får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Bistand til å ivareta egen boevne for å i størst mulig grad unngå bruk
av akutte overnattingstilbud, bør sees i forhold til dette.
8. Finner løsninger som sikrer at kvalitetskrav knyttet til akutt botilbud jf. § 27 i rundskriv 35 om lov om sosiale
tjenester blir overholdt og vurderer å etablerer en minimums kvalitetsstandard for alle kommunale boliger.
9. Organiserer vedlikehold av boliger på en slik måte at alle boliger blir tilstrekkelig ivaretatt. Kommunen bør
videre vurdere å etablere rammeavtaler knyttet til vedlikeholdsarbeidet for å sikre best mulig pris for
arbeidet og for å redusere risikoen for brudd på regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.
10. Sikrer at det ved tildeling av bolig til vanskeligstilte blir fattet vedtak i samsvar med forvaltningslovens krav
også i Miljøterapeutisk avdeling og i Flyktningetjenesten.
11. Sikrer at de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser (jf. § 5 i LOA) etterlevesved innleie av
boliger som skal leies ut av kommunen ved at det blir
a) utarbeidet skriftlige kriterier som valg av tilbyder skal gjøres på grunnlag av
b) dokumentert skriftlig hvorfor den eller de aktuelle tilbyderne blir valgt
c) tydeliggjort i utlysningene hvilke krav og behov kommunen har når det gjelder innleieboliger
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12. Etablerer system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i forbindelse med inngåelse av
leieavtaler, for eksempel i form av egenerklæringsskjema som legges i de aktuelle sakene, avkryssing der
det bekreftes at habilitet er vurdert, eller lignende.
13. Sikrer at eksisterende avtaler for innleie av boliger jevnlig blir fulgt opp og evaluert for å ivareta kommunens
interesser.
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2 Innledning

2.1

Bakgrunn

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning av eiendom i Rana kommune.
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rana kommune 29.1.2015, i sak 005/15.

2.2

Formål og problemstillinger

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Rana kommune sikrer en god eiendomsforvaltning.
Hovedfokus har vært på forvaltning av kommunalt disponerte boliger. Vi har sett både på hvilke system og
rutiner som er etablert og på hvordan disse etterleves. Med bakgrunn i formålet med prosjektet er det formulert
følgende problemstillinger:

1. Har Rana kommune etablert en tydelig strategi for anskaffelser og forvalting av kommunale
eiendommer?
a. Har kommunen etablert mål knyttet til i hvilken grad kommunen skal henholdsvis kjøpe, selge,
eie eller leie eiendom?
b. I hvilken grad er det gjennomført risikovurderinger knyttet til kommunens eiendomsforvaltning?
c.

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner som sikrer effektiv arealutnyttelse?

d. I hvilken grad har kommunen et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning i forhold til
etablerte mål og krav til lønnsomhet?
2. I hvilken grad klarer Rana kommune å fremskaffe et tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet?
a. Er det kommunale boligtilbudet tilfredsstillende når det gjelder omfang og kvalitet til ulike grupper
vanskeligstilte på boligmarkedet?
b. Er roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet tilstrekkelig tydelige, og fordelt på en
hensiktsmessig måte?
c.

I hvilken grad henholdsvis eier og leier kommunen den kommunalt disponerte boligmassen?
i. I hvilken grad er fordelingen mellom eide og innleide boliger i samsvar med eventuelle
kommunale strategier for boligforvaltning?

d. Har kommunen system for jevnlig å evaluere bruken av og behovet for kommunale
utleieboliger?

3. Har Rana kommune etablert et tilfredsstillende system for innleie av boliger?
a. I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at grunnleggende krav i lov om
offentlige anskaffelser blir etterlevd i forbindelse med innleie av boliger?
b. I hvilken grad er det gjennom delegasjoner mv. tydeliggjort hvem som har myndighet til å gjøre
avtaler om innleie av boliger på vegne av kommunen?
c.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i
forbindelse med inngåelse av leieavtaler?

d. I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer at kommunes behov blir ivaretatt ved
inngåelse av leieavtaler?
e. I hvilken grad har kommunen system og rutiner som sikrer evaluering og oppfølging av
eksisterende leieavtaler?
9

4. Har Rana kommune etablert tilfredsstillende system og rutiner for utleie av kommunale boliger til
vanskeligstilte på boligmarkedet?
a. I hvilken grad har kommunen etablert retningslinjer for prioritering og tildeling av kommunal
utleiebolig?
b. Er saksbehandlingen i forbindelse med boligtildeling i samsvar med sentrale krav i regelverket?
2.2.1

Avgrensing

I prosjektet er det ikke inkludert problemstillinger knyttet til vedlikehold av kommunalt eide bygg. Dette har derfor
ikke hatt fokus i prosjektet og er kun i mindre grad kommentert i forhold til boliger.

I NOU 2011 «Rom for alle» blir det vist til at det ikke finnes noen etablert definisjon av hvem vanskeligstilte på
boligmarkedet er. Det blir pekt på at en definisjon bør ta høyde for hvilken situasjon eller posisjon personen eller
husstanden har i boligmarkedet. I «rom for alle» velger de å bruke følgende definisjon «Vanskeligstilte på
boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende
bosituasjon på egen hånd.» Revisjonen har valgt å legge denne definisjon til grunn i
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
I prosjektet har vi ikke sett på boligtildelingen til yngre som forvaltes gjennom Boligstiftelsen, ettersom
kommunen ikke har myndighet over stiftelsens boliger og tildelinger.

2.3

Metode

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Oppdraget er
gjennomført i tidsrommet april 2015 til januar 2016.
2.3.1

Dokumentanalyse

Revisjonen har gjennomgått regelverk med tilhørende tolkninger, samt vedtatte kommunale styringsreglement,
og benyttet disse som revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og analysert informasjon fra
kommunen. Dette har vært dokumenter knyttet til etablering av kommunalt eiendomsforetak, boligpolitisk plan
med rapportering, kommunens budsjett, mandat og referat fra boligsosial nettverk, forskrift og maler knyttet til
tildeling av boliger m.v. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene.
2.3.2

Intervju

Revisjonen har gjennomført intervjuer med utvalgte personer som arbeider med eiendomsforvaltning i
kommunen, herunder representanter for Byggdrift og boligpolitiske tiltak. Videre har revisjonen intervjuet
utvalgte personer med ansvar for tildeling av boliger til eldre, flyktninger, psykisk utviklingshemmede og
personer med rusrelaterte problemer og problemer relatert til psykisk helse. Totalt har ti personer blitt intervjuet.
2.3.3

Stikkprøvekontroll

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av utvalgt sak der det er inngått avtale om innleie av bolig til
flyktninger.
Videre har revisjonen gått gjennom et tilfeldig utvalg av saker knyttet til tildeling av kommunale utleieboliger, for
å kontrollere om saksbehandlingen er i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen har sett på
totalt seks tildelingssaker fordelt på saker fra tre ulike fagavdelinger.
2.3.4

Statistisk analyse

Revisjonen har gått gjennom og benyttet foreliggende statistikk fra kommunen, samt tall fra KOSTRA.
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2.3.5

Verifiseringsprosesser

Referat fra intervju har blitt sendt til intervjuobjektene for verifisering. Det er informasjon fra verifiserte
intervjureferat som har blitt benyttet i rapporten. Utkast til rapport er sendt til rådmannen for høring og
verifisering. Revisjonen har rettet opp faktafeil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunen. Rådmannens
høringsuttalelse er vedlagt rapporten.

2.4

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert mot. Kriteriene er
utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I dette
prosjektet er revisjonskriteriene hentet fra blant annet kommuneloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen, lov om offentlige anskaffelser og forvaltningsloven. Kriteriene er presentert nærmere i
innledningen til hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten.
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3 Om tjenesteområdet

3.1

Organisering

3.1.1

Opprettelse av og avvikling av kommunalt eiendomsforetak

Kommunestyret i Rana kommune vedtok i møte 21.06.111 å sende ut tilbudsforespørsel om et
utredningsprosjekt av foretaksorganisering av Bygningsavdelingen i kommunen. Rambøll Norge AS ble
engasjert til å gjennomføre utredningen, og leverte i april 2013 sin utredning av problemstillinger knyttet til en
eventuell omorganisering. Rådmannen opplyser at stor og uoversiktlig eiendomsmasse gjorde det nødvendig å
se på organiseringen av eiendomsforvaltningen.
Utredningsrapporten fra Rambøll beskrev situasjonen i eiendomsforvaltningen i kommunen på daværende
tidspunkt, vurderte erfaringer fra andre kommuners organisering av eiendomsforvaltning som kommunalt
foretak, og tok også for seg hvilke faktorer som er avgjørende for at slik omorganisering skal lykkes.
Sak om organisering av eiendomsforvaltningen som kommunalt foretak ble lagt fram i kommunestyret i Rana
kommune 07.10.20142, og det vedtatt at KF-Byggdrift skulle opprettes. Av saksframlegget går det frem at det
var en forventning om at omorganisering skulle gi en bedre eiendomsforvaltning, knyttet til blant annet
ressursutnyttelse, ivaretakelse av bygningsmassen, arealutnyttelse, oversikt over bygningsmassen og
kompetanse. Revisjonen har fått opplyst at organiseringen av foretaket kom på plass og at styret var funksjonelt
i 2015. KF-Byggdrift var planlagt å være i operativ drift fra 1.1.2016.3
I intervju peker rådmannen på at det har vært betydelig politisk engasjement knyttet til forvaltningen av eiendom
i kommunen og omkring etablering/ikke etablering av eiendomsforetaket. Etter valget i 2015 vedtok det nye
kommunestyret å avvikle eiendomsforetaket før det var kommet i drift. Hvordan eiendomsforvaltningen i Rana
skal drives ble da en sak som er kommet tilbake på rådmannens bord. Rådmannen opplyser at planen er å ta
tak i dette arbeidet tidlig i 2016 og i løpet av første kvartal 2016 legge frem en sak som omhandler organisering
av eiendomsforvaltningen for kommunestyret.
3.1.2

Involverte enheter i den kommunale boligforvaltningen

Den kommunale boligforvaltningen i Rana kommune er fordelt mellom flere ulike fagavdelinger i kommunen.
Boligsosialt arbeid med prioritering og tildeling av kommunale boliger til vanskeligstilte, gjøres av følgende
tjenesteområder:






Seksjon for boligsosialt arbeid - tildeler boliger til personer med rusutfordringer og utfordringer innen
psykisk helse.
Omsorgskontoret - tildeler i hovedsak boliger til eldre, men også enkelte boliger med heldøgns
bemanning til unge personer med funksjonshemminger.
Miljøterapeutisk avdeling - tildeler i hovedsak boliger til personer med psykisk utviklingshemming, men
også enkelte boliger med heldøgns bemanning til unge personer med funksjonshemminger.
Flyktningetjenesten - tildeler boliger til flyktninger som blir bosatt i Rana kommune.
NAV4 - skaffer akutt døgnovernatting.

1

Kommunestyresak 42/11, 21.06.2011.
Kommunestyresak 76/14, 07.10.2014.
3
Rapport om boligpolitisk aktivitet 2014, lagt frem for kommunestyret i orienteringssak 20/15, 05.05.2015.
4
NAV Rana har statlig leder som rapporterer til rådmann når det gjelder økonomi, men samarbeider faglig med helse- og sosialavdelingen.
2
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Rana kommune har også en kommunal boligstiftelse (vedtatt etablert i 1988 av kommunestyret) som har som
formål å skaffe tidsbegrenset bolig til unge, enslige og andre som har vanskeligheter med å skaffe seg egen
bolig. Kommunestyret i Rana oppnevner styret i boligstiftelsen. Organisering som stiftelse innebærer at
Boligstiftelsen er utenfor kommunens administrative kontroll.

Figuren under viser involverte enheter i boligforvaltningen i Rana kommune

Figur 1: Oversikt over involverte enheter i forvaltningen av kommunale boliger i Rana kommune

Første halvår 2015 ble det opprettet et boligsosialt nettverk i kommunen som blant annet ble gitt i oppgave å
sørge for helhetlig oppfølging av boligsosiale tjenester og en enhetlig behandlingsmåte ved tildeling av
kommunalt disponerte boliger. Nettverket skal involvere tjenesteområdene psykisk helse/rustjenesten,
Flyktningetjenesten, NAV, omsorgskontoret, Boligavdelingen og Husbankens støtteordninger. Den kommunale
boligstiftelsen inngår ikke i dette nettverket.
Rana kommune leier inn boligareal i det private markedet hovedsakelig til bosetting av flyktninger.
Anskaffelsesprosessene knyttet til de innleide boligene gjennomføres av Flyktningetjenesten, mens
Boligavdelingen under Byggdrift signerer kontraktene mellom Rana kommune og private utleiere.
Boligavdelingen under Byggdrift har hovedansvar for oppfølging av kommunalt eid bygningsmasse.
Boligavdelingen har også ansvar for å holde oversikt over leiekontraktene for utleie, oppfølging av disse
leiekontraktene og for fakturering av husleie (Presteboliger, personalboliger, omsorgsboliger inkludert Eldres
borettslag og Boligstiftelsen). Dette ansvaret inkluderer boligstiftelsen, men ikke boliger som tildeles av
kommunens helse- og sosialavdeling (Seksjon for boligsosialt arbeid, Miljøterapeutisk avdeling
Flyktningetjenesten).
3.1.3

Ulike typer kommunale botilbud

I Boligpolitisk plan 2012-20225 for Rana kommune er det vist til flere ulike kommunale boligtyper. Grovt sett
deles de kommunale boligtypene inn i to grupper; omsorgsboliger og gjennomgangsboliger.

5

Kommunestyresak 99/2012, Saksvedlegg: Boligpolitisk plan 2012 – 2022, s.49.
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Omsorgsboligene er boliger som er knyttet til kommunens tjenestetilbud med praktisk og personlig bistand, og
som har et langsiktig boperspektiv for brukerne. Boligene er særlig tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelser.
Gjennomgangsboligene er boliger som er ment for leieforhold av kortere varighet (3-5 år), og som ikke
nødvendigvis knytter seg til bestemte typer tjenester. Leietaker vil imidlertid ofte være mottaker av bistand eller
tjeneste fra kommunen, enten det er økonomisk bistand, oppfølgingstjeneste eller liknende.
NAV er ansvarlig for å tildele akutt overnattingstilbud for personer som trenger dette.
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4 Strategi for anskaffelse og forvaltning
av kommunale eiendommer

4.1

Problemstillinger

I dette kapitlet omtaler vi problemstillingen Har Rana kommune etablert en tydelig strategi for anskaffelser og
forvalting av kommunale eiendommer? med underproblemstillingene:
 Har kommunen etablert mål knyttet til i hvilken grad kommunen skal henholdsvis kjøpe, selge, eie eller
leie eiendom?
 I hvilken grad er det gjennomført risikovurderinger knyttet til kommunens eiendomsforvaltning?
 I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner som sikrer effektiv arealutnyttelse?
 I hvilken grad har kommunen et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning i forhold til etablerte
mål og krav til lønnsomhet?

4.2

Revisjonskriterier

Av kommuneloven § 23 andre ledd, går det frem at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll.»
Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og
ansatte, med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder:




Målrettet og effektiv drift
Pålitelig ekstern rapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regelverk.6

Flere rammeverk gir retningslinjer for utarbeiding av overordnet internkontrollsystem. Et av de mest brukte
rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen, som sist ble oppdatert i 2013.7 Hovedelementene i COSOmodellen er felles for flere ulike rammeverk for internkontroll. De sentrale elementene er:






Styrings- og kontrollmiljø
Risikokartlegging og -vurdering
Kontrollaktiviteter
Kommunikasjon og informasjon
Ledelsens oppfølging

Ifølge COSO-modellen skal blant annet risikokartlegginger og -vurderinger sikre at de
arbeidsprosessene der det er mest sannsynlig at svikt, feil eller mangel oppstår, og der dette samtidig får størst
konsekvenser, blir identifisert. Det er viktig at sentrale mål, arbeidsprosesser og oppgaver er tydelig definerte,
som et utgangspunkt for risikovurderingene. Videre er det er et mål at ledelsen, basert på identifiserte risikoer,
skal sette i verk målrettede tiltak for å redusere risiko der det er behov for det.
Utfyllende revisjonskriterier går frem av vedlegg 2 til rapporten.

6
7

Jf forarbeidene til kommuneloven: Ot.prp.nr.70 (2002-2003)
COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013).
15

4.3

Datagrunnlag

4.3.1

Mål knyttet til om kommunen skal kjøpe, selge, eie eller leie eiendom

Overordnede mål for eiendomsforvaltningen
Rana kommune har ikke definert mål for eiendomsforvaltningen i kommunen og for i hvilken grad kommunen
skal henholdsvis kjøpe, selge, eie eller leie eiendom. I forbindelse med sak om organisering av Byggdrift som
kommunalt foretak (sak 2014/2241-3) til behandling i kommunestyret i juni 2014, blir det pekt på at et viktig
utgangspunkt for all omorganisering er at man forventer positive resultater i forhold til ønsket måloppnåelse og
en forventer at kommunestyrets ønsker en bedre eiendomsforvaltning. Det blir videre vist til at det vil være viktig
å definere hva som menes med bedre eiendomsforvaltning, og at det kan omfatte følgende:






Bedre ressursutnyttelse; få mer igjen for pengene, sette inn innsats der det gir mest effekt
Bedre ivaretakelse av realkapital; det vil si å opprettholde en gitt/ønsket tilstand på bygningsmassen
Bedre arealutnyttelse; rasjonalisere med arealbehov, mulighet for å selge/leie ut ubenyttet areal
Bedre oversikt; grunnlag for bedre beslutninger
Bedre kompetanse; ved etablering av ny ledelse, styre mv.

Rådmannen viser i saksfremlegget ellers til at en bedre eiendomsforvaltning i kommunal sammenheng ofte er
knyttet til muligheten for å få til et høyere og mer effektivt vedlikeholdsnivå.
I intervju peker rådmannen på at det har vært en utfordring for kommunen at den generelt disponerer for mye
areal 8 og at eiendomsmassen er vanskelig å få oversikt over. Han viser til at KOSTRA-tall gir en indikasjon på
at kommunen har for mye areal dersom en sammenligner Rana kommune med KOSTRA gruppe 13. Han
opplyser at Rana kommune per i dag disponerer 190 000 m2 hvorav 131 000 m2 er formålsbygg (eide og leide
bygg). I intervju peker rådmannen videre på at det er nødvendig å gjennomføre en gjennomgang i forhold til
organisering av eiendomsforvaltningen (inkludert renhold, riktig kompetanse og antall ansatte), få oversikt over
eiendomsmassen og prisingen av denne.
I budsjettet for 2016 står det at rammereduksjoner/besparelser som pålegges Byggdrift må iverksettes gjennom
strukturelle endringer hos kommunens tjenesteproduserende enheter (skole, kultur, helse og omsorg osv.) som
medfører færre bygg og mindre behov for areal i eide og leide bygg. Det blir vist til at en stor del av budsjettet til
Byggdrift er kostnader som husleie, energi og forsikringer som ikke kan reduseres gjennom interne
disposisjoner hos Byggdrift. I økonomiplanen blir det foreslått salg eller rivning av skoler.
Revisjonen får opplyst at kommunen nå har etablert oversikt over all eiendom kommunen disponerer og at det
nå vil bli gjennomført en prosess der overordnede ledere for de ulike tjenesteområdene må vurdere i hvilken
grad areal de disponerer kan reduseres.
Overordnede mål for boligforvaltningen
I kommuneplan for Rana 2006-2016 Strategisk del9 står det at kommunen skal sikre prioriterte grupper av
befolkningen et boligtilbud tilpasset egen livssituasjon, og utvikle boligmassen slik at den i størst mulig grad er
tilpasset de boligsøkendes behov.
I 2012 vedtok kommunestyret i Rana ny boligpolitisk plan for Rana kommune for perioden 2012-2022. Planen
utgjør det strategiske, styrende dokumentet for kommunens boligpolitiske arbeid. Av planen går det frem at
bakgrunnen for ny boligpolitisk plan, var en erkjennelse av at kommunen ikke har et godt nok grep om
boligutviklingen i kommunen. Boligpolitisk plan for 2012-2022 er ment å legge til rette for en mer koordinert
tilnærming til boligplanlegging i kommunen, der ulike virkemidler og tiltak sees i bedre sammenheng med
hverandre. Boligpolitisk plan omhandler bl.a. areal- og tomtebehov til innbyggerne og kommunen,
studentboliger, bruk av Husbankens boligsosiale virkemidler i tillegg til boligsosialt arbeid rettet mot
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Boligpolitisk plan inneholder en handlingsplan der det er listet opp en rekke mål for kommunens boligpolitikk.
Planen inneholder tre hovedmål, som videre er delt opp i mindre delmål og tiltak. Planens hovedmål er gjengitt
under:

8
9

I forbindelse med verifisering av utkast til forvaltningsrevisjonsrapport, peker kommunen på at dette ikke gjelder boliger til vanskeligstilte.
Kommuneplan for Rana 2006-2016. Strategisk del. Vedtatt av kommunestyret 22.05.2007.
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1) Kommunens boligpolitikk skal medvirke til god boligforsyning og et godt fungerende marked som også
tar hensyn til forventet befolkningsutvikling.
Som tiltak for å få til å øke tilgangen på boliger, skal kommunen planlegge og legge til rette for privat og
kommunal bygging av ca 2000 nye boliger innen 2020. Kommunen skal også stimulere til et
velfungerende leiemarked med godt og variert tilbud av boliger med rimelige husleier, ved å tilby for
eksempel formidlingstjenester, juridisk rådgivning mv. Videre er det listet opp som tiltak at kommunen
skal innta en positiv holdning til private initiativ til å framskaffe nye og rimelige utleieboliger til prioriterte
grupper ved hjelp av tilskuddsordninger fra Husbanken.
2) Kommunens boligpolitikk skal medvirke til sosial boligfordeling og bosetting av vanskeligstilte.
Vanskeligstilte på boligmarkedet skal gis mulighet til en så normalisert bo- og livssituasjon som mulig.
Under dette er det satt opp flere delmål. Flere vanskeligstilte skal bli selvhjulpne og bosatt i ordinære
boligmarked, og kommunen skal sørge for dette gjennom å styrke boligrådgivningsarbeidet, gi
tilstrekkelig tilgang på oppfølgingstjenester og aktivt bruke individbaserte virkemidler som gjør den
enkelte i stand til å beholde egen bolig. I tillegg skal det settes nye kriterier for tildeling av kommunale
boliger med krav til forpliktende samarbeidsavtaler mellom leietaker og kommunen.
Videre er det satt som delmål at kommunalt disponerte boliger skal forbeholdes de mest vanskeligstilte
på boligmarkedet. For å få til dette skal kommunen vedta en egen forskrift som tydelig angir
tildelingskriterier for kommunale boliger, og som gir grunnlag for riktig prioritering av boligtildeling. Det
skal også innføres felles forvaltning og tverrfaglig tildeling av alle kommunalt disponerte
gjennomgangsboliger som er eid av kommunen, Rana kommunes boligstiftelse eller av private som
kommunen framleier.
3) Kommunens boligpolitikk skal medvirke til god kvalitet, trygge boliger og bomiljø og boliger som er
tilgjengelige. Boligbygging skal også være preget av et miljø- og ressursperspektiv.
Dette skal kommunen oppnå gjennom blant annet å bygge universelt utformede boliger, tilby
kommunale utleieboliger i alle deler av byen/kommunen og unngå opphoping av kommunale boliger på
ett sted

Handlingsplan med mål og tiltak spesifiserer ikke hvilke avdelinger som skal gjennomføre de ulike tiltakene. For
de fleste tiltakene er det heller ikke satt konkrete tidsrammer for når de ulike tiltakene skal gjennomføres, eller
angitt økonomiske omfang eller forventet kostnadsramme. Som det går frem av punktene over, er andre
hovedmål knyttet til boligsosialt arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet
Boligsosiale behov og mål for vanskeligstilte på boligmarkedet – fremtidige planer om bygging, kjøp og
leie av boliger til vanskeligstilte
I boligpolitisk plan ble det gjort en gjennomgang av hvor mange kommunale boliger kommunen har tilgjengelig
innenfor de ulike fagavdelingene (Omsorgsavdelingen, Rustjenesten og Psykisk helse, Flyktningetjenesten,
Miljøterapeutisk avdeling, samt Rana kommunes boligstiftelse). Kommunen gjorde videre en analyse av hvor
stort boligbehovet var antatt å være for brukere innenfor ulike fagavdelinger i kommunen per 2012.
Gjennomgangen inneholder anslag for hvor stort boligbehov kommunen antas å ville ha for perioden 2012-2020
og perioden 2020-2030. Det anslåtte boligbehov for brukere knyttet til de ulike fagavdelingene og for Rana
kommunes boligstiftelse, er presentert i tabellen under:
Tabell 1: Behovsvurdering for nye omsorgs- og gjennomgangsboliger 2012-2030.

Fagavdeling

Antall enheter
per 2012

Behov for nye
boliger 2012-2020

Behov for nye
boliger 2020-2030

Hvordan skal behov
møtes?

Omsorgsavd. inkl. Eldres

239

30

30

Bygge nytt

Psykisk helse

37

4-5

4-5

Bygge, kjøpe, leie

Rustjenesten

28

10

10

Bygge, kjøpe, leie

Miljøterapeutisk avdeling

41

60

60

Bygge nytt

Flyktningetjenesten

85

8-10

8-10

Kjøpe og leie

Rana kommunes boligstiftelse

36

10

-

Bygge, kjøpe, leie

borettslag og Sentrumsgården
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Som det går frem av tabellen over, planlegger kommunen å møte behovet for totalt 60 nye omsorgsboliger i
2012-2030, inkludert boliger i Eldres borettslag, med å bygge boliger. Tilsvarende skal kommunen også bygge
totalt 120 nye boliger til brukere av Miljøterapeutisk avdeling.
I boligpolitisk plan er det ikke spesifisert hvor mange av de anslått behøvde boligene innenfor områdene
Flyktningetjenesten, psykisk helse og rus (knyttet til Seksjon for boligsosialt arbeid) som kommunen ser for seg
at skal kjøpes, leies eller bygges.
For Flyktningetjenesten ble det i 2012 anslått et behov for totalt mellom 16 og 20 nye boliger i perioden 20122030. Ifølge boligpolitisk plan skal dette behovet møtes ved at kommunen kjøper og leier boligareal. De fleste
av boligene kommunen per i dag benytter til bosetting av flyktninger er boliger som leies inn i privatmarkedet,
mens fem av boligene blir oppgitt å være i kommunalt eierskap. I boligpolitisk plan er det vist til at innleie av
boliger til flyktninger vurderes som gunstig med tanke på at antallet flyktninger som tilmeldes kommunen
varierer fra år til år, og at det derfor er viktig å ha fleksibilitet i hvor mange boliger Flyktningetjenesten
disponerer. Et annet moment som er trukket frem i planen er at innleie i privatmarkedet gjør integrering av
flyktninger i flere ulike bo- og nærmiljø lettere.
Nye boliger til disposisjon for Rustjenesten (totalt 20 boliger i perioden 2012-2030) og Psykisk helse (totalt 8-10
boliger i perioden 2012-2030) skal sikres både gjennom at kommunen bygger nye boliger, og gjennom at
kommunen kjøper og leier boligareal.
Rana kommune har ikke revidert eller oppdatert sine samlede behovsanalyser for boliger til vanskeligstilte siden
2012. I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har revisjonen fått opplyst at det fortsatt er et stort behov for
boliger til vanskeligstilte og at flere avdelinger har ventelister for brukere som ønsker og har behov for bolig.
Dette er nærmere omtalt i kap 5.3.1.
Handlingsplaner, status og rapportering i forhold til mål i boligpolitisk plan
I kommunens boligpolitiske plan 2012-2022, er det for tidsperioden 2012-2016 satt som handlingsstrategi at
kommunen skal gjeninnføre et årlig boligprogram i økonomiplanen som et ledd i oppfølging av en aktiv,
langsiktig arealplanlegging. Årlige boligprogram skal gi kommunen bedre oversikt over det offentlige
boligbehovet, gjennom løpende kartlegging, analyse og rapportering. En gjennomgang av kommunens
økonomiplaner for 2012-2015 viser at det ikke har blitt utarbeidet årlige boligprogram for disse årene, som
beskrevet i handlingsstrategien i boligpolitisk plan.
Videre ble det i kommunestyrets vedtak knyttet til boligpolitisk plan vedtatt at planen skal konkretiseres i
fireårige handlingsplaner. Handlingsplaner har ikke blitt utarbeidet og revisjonen får opplyst at dette har
sammenheng med at kommunen etter planvedtaket etablerte et større omstillingsprosjekt. Et sterkt fokus på å
søke å redusere kommunens drift på en rekke områder medførte at arbeidet med handlingsplaner ble
midlertidig lagt på is. Jfr. også rådmannens rapport til kommunestyret om aktivitet i 2014, s.6: «Det er ikke
utarbeidet særskilt handlingsplan for boligsosiale tiltak, slik dette er beskrevet i boligpolitisk plan. Tiltak og
strategier er likevel fulgt opp som en del av det ordinære budsjettarbeidet og rullering av kommunens
økonomiplan. Boligpolitiske tema skal innlemmes i kommuneplanens samfunnsdel ved rullering av denne.
Behovet for egen handlingsplan på området kan evt. vurderes på nytt i den planstrategien som kommunestyret
bestemmer».
Revisjonen får opplyst at det som gjenfinnes av boligrelaterte investerings- og driftstiltak i budsjett og
økonomiplan, er å anse som den konkretisering av planens tiltak som så langt er lagt fram for kommunestyret.
Fra kommunen blir det videre pekt på status per desember 2015 der kommunestyret i sin behandling av
budsjett og økonomiplan 2016-2019 vedtok følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen fremme en
sak til politisk behandling om bygging av flere kommunale boliger i tråd med boligsosial handlingsplan for å sikre
rimelige boenheter for unge, enslige og bosetting av flyktninger. Ingen skal være bostedsløse. Det søkes
samarbeid med Husbanken for å gjennomføre planen».
Som en del av kommunens andre hovedmål om å ha en boligpolitikk som medvirker til sosial boligfordeling og
bosetting av vanskeligstilte, er det satt som delmål at kommunen skal disponere tilstrekkelig antall
omsorgsboliger og utleieboliger for prioriterte målgrupper. For å få til dette, ble det satt som tiltak at kommunen
skal gjennomføre en rekke konkrete tiltak i planperioden. Informasjon om faktisk fremdrift knyttet til disse
planlagte tiltakene er bl.a. å finne i kommunens budsjett og i årlig rapportering fra rådmannen til kommunestyret
18

i forhold til boligpolitisk plan.10 Disse dokumentene gir imidlertid ikke samlet oversikt over iverksettingsstatus i
forhold til oppsatt plan. Basert på tilgjengelig rapportering har revisjonen laget denne oversikten:
Tabell 2 Statusoversikt knyttet til delmål om at kommunen skal disponere tilstrekkelig antall omsorgsboliger og utleieboliger for
prioriterte målgrupper11

Tiltak

Status

Fokus på investerings- og
arealbehov ved årlige
rulleringer av handlingsplan og
økonomiplan, samt
budsjettbehandling.

Status knyttet til vedtatte
prosjekt blir opplyst å
framgå av kommunens
budsjett og økonomiplan.

Tett samarbeid med
Husbanken om bruk av
investeringstilskudd for
omsorgsboliger og tilskudd til
utleieboliger for vanskeligstilte.

Rana kommune har i 2014
benyttet seg av midler fra
Husbanken til
boligtilpasning til husstander
med særlig behov.
Kommunen har fått tilsagn
om midler til bygging av
Selfors sykehjem med 80
plasser og Kløverbakken
bofellesskap med seks
boenheter. Det er sendt
søknad om tilskudd til
bygging av Selfors
omsorgsboliger og
bofellesskap i Per
Persaveien.

Planlagt
gjennomføring (antall
og tidspunkt)
Årlig

Ansvarlig
enhet12

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt13

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Samarbeidet med
Husbanken blir opplyst å
fungere godt.
Bygge 60 nye omsorgsboliger
for eldre innen 2030, hvorav 30
boliger innen 2020.

Skisse til 60 nye
omsorgsboliger oppdatert i
2014, men ingen bygging er
startet opp. Kommunen er i
dialog med Husbanken, og
planen er å sende inn
oppdatert forespørsel til
Husbanken om
investeringstilskudd.

30 boliger ferdig innen
2020. 60 boliger ferdig
innen 2030.

Ikke oppgitt

Bygge 10-12 nye bofellesskap
med 4-6 leiligheter pr. enhet
for personer med
utviklingshemming. Avklare
ytterligere utbyggingsbehov
fram mot 2030.

Anbud på bofellesskap på
Kløverbakken lyst ut i 2014,
med antatt byggestart tidlig i
2015. Planlagt prosjektering
av bofellesskap i Per
Persaveien i 2015, med
antatt ferdigstillelse i 2016. I

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt for
Kløverbakken.
Persaveien estimert
ferdigstilt i 2016

Ikke oppgitt

10

«Boligpolitisk plan 2012-2022. Oppfølging av mål og strategier 2014»
Delmål knyttet til hovedmål 2 i boligpolitisk plan – «medvirke til sosial boligfordeling og bosetting av vanskeligstilte, der vanskeligstilte gis
mulighet til å få en så normalisert bo- og livssituasjon som mulig»
12
I forbindelse med verifisering av forvaltningsrevisjonsrapporten peker rådmannen på at ansvar som regel vil følge linjeansvar.
13
I forbindelse med verifisering av forvaltningsrevisjonsrapporten peker rådmannen på at dette tiltaket omhandler samarbeid med
Husbanken om bruk av ulike tilskudd. Det blir opplyst at dette samarbeidet har vært en løpende prosess i partnerskapssamarbeidet, med
flere ulike møteplasser for oppfølging av både det generelle samarbeidet og i vedtatte utbyggingsprosjekt. Det blir vist til at kommunestyret
er orientert gjennom årlige statusrapporter.
11

19

dialog med Husbanken om
investeringstilskudd.
Bygge to bofellesskap med
inntil 5 leiligheter for personer
med psykiske lidelser.

Enga bofellesskap inngår i
måltall for psykisk helse, og
status i forhold til
bofellesskapet blir opplyst å
være rapportert til
kommunestyret i fjerde
kvartal 2015

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Styrke og videreutvikle
samarbeidet med private
boligaktører om innleie av
utleieboliger til vanskeligstilte.
Flyktninger søkes fortsatt
bosatt i privat boligmarked.
Framskaffe inntil 15
samlokaliserte boliger for unge
i sårbare overganger, og som
har behov for et sosialt
tilrettelagt bomiljø med
avgrenset hjelpetilbud.

Status fremgår ikke av
rapportering

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Fattet vedtak høsten 2014
om langtidsleie av inntil 15
boliger. Lyst ut anbud med
tilbudsfrist 1. mars 2015.

Ett års byggetid

Ikke oppgitt

Engvollen inngår som nytt
tilskudd til
gjennomgangsboliger for flere
ulike grupper, også
vanskeligstilte, med fokus på
godt bomiljø - jfr. vedtak i egen
k.sak.

Kommunestyret er via årlig
rapportering orientert om at
anlegget er tatt i bruk, og at
det bl.a. er etablert en
tverrfaglig tildelingsgruppe
med særlig fokus på
bomiljø.

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Sterkere samforvaltning av
gjennomgangsboliger og andre
individrettede tiltak for mer
fleksibel bruk av kommunalt
disponerte boliger, uavhengig
av brukergrupper.

Etablert arbeidsgruppe i
2013 som har utredet
etablering av styrket felles
boligavdeling med ansvar
for blant annet
samforvaltning av
gjennomgangsboliger.
Arbeidsgruppa ikke enig om
felles modell for
boligavdeling, og etablering
av ny avdeling ikke tilrådd.

Ikke oppgitt

Tiltak blir ikke gjennomført.
Boligsosialt nettverk
opprettet for å ha fokus på
områder i boligforvaltningen
der kommunen har et
opplagt
forbedringspotensiale.
Revisjonen får opplyst at
gruppen har hatt tre møter i
2015 der det foreligger
referat. Det blir videre
opplyst at de fleste
medlemmene i gruppen
også har møtt hverandre i
flere møter i Boligutvalget
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som var et delprosjekt av
KF- prosjektet.
Status fremgår ikke av
rapportering.

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Status fremgår ikke av
rapportering.

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Flyktningetjenesten har i
2014 iverksatt prosjekt med
boligskole for flyktninger.
Mål om å styrke
bokompetansen blant
flyktninger i kommunen, og
dermed sette de bedre i
stand til selv å skaffe bolig.
Antall deltakere ikke oppgitt.

Planlagt videre
gjennomføring ikke
oppgitt.

Ikke oppgitt

Videreutvikle boligsosiale tiltak
for rusavhengige gjennom
utarbeidelse av egen
kommunal rusplan, herunder
også forebyggende tiltak.
Kommunalt kjøp av andeler i
Eldres borettslag for å sikre
botilbud til søkere med svak
økonomi.

Status fremgår ikke av
rapportering

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Status på tiltak ikke oppgitt i
kommunens dokument.
Revisjonen har fått opplyst
at det det er en del år siden
dette ble gjort, men har ikke
fått opplyst når.

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Utrede kommunal bostøtte
eller annen økonomisk
innretning med sikte på å tilby
omsorgsboligtilbud med
akseptable boutgifter for
søkere med svak økonomi.

Status fremgår ikke av
rapportering

Planlagt gjennomføring
ikke oppgitt.

Ikke oppgitt

Avklare ytterligere behov for
omsorgsboliger for
rusavhengige, bl.a. ved å
trekke veksler på evaluering av
driften av Liengbakken som er
planlagt gjennomført av
Nordlandsforskning i løpet av
2012.
Bygge flere hardbrukshus og
boliger i skjermede omgivelser
for brukere med
adferdsutfordringer.
Bedre gjennomstrømming i
gjennomgangsboliger ved
tettere oppfølging, styrket
boligrådgivning og andre
individrettede virkemidler.

4.3.2

Risikovurderinger av kommunens eiendomsforvaltning

Kommunen har ikke gjennomført systematiske risikovurderinger knyttet til kommunens eiendomsforvaltning eller
boligsosiale arbeid verken i forhold til arbeidsprosesser, måloppnåelse eller regeletterlevelse. I intervju blir det
imidlertid pekt på ulike risikoområder knyttet til eiendomsforvaltningen og forvaltningen av boliger som tildeles
vanskeligstilte på boligmarkedet. Det blir bl.a. vist til at





Kommunen har for mye areal og det er derfor risiko for at driften ikke er effektiv
Boligforvaltningen er fragmentert med de følger at brukere kan bli kasteballer i systemet og brukere
søker hjelp flere steder samtidig, og kommunens oppfølging av inntekter og prising av utleie vil variere
med hvilken enhet som har ansvar
Beboere blir boende for lenge i gjennomgangsboliger
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I forbindelse med verifisering av utkast til rapport fra forvaltningsrevisjonen presiserer rådmannen at for
boligareal er det vurdert at kommunen ikke har tilstrekkelig tilgang til boliger.
I styringsdokumentet til boligsosialt nettverk står det at nettverket først og fremst skal ha oppgaver i områder
hvor Rana kommune har et opplagt forbedringspotensiale. Dokumentet beskriver videre hovedmål og delmål for
nettverket. Delmålene peker på områder der kommunen ser behov for forbedring. Det foreligger imidlertid ikke
en systematisk vurdering av hvilke typer risikoer som er knyttet til de ulike områdene (f.eks. økonomisk, eller
knyttet til liv og helse), vurderinger av sannsynlighet og konsekvens knyttet til aktuelle risikoer, eller forslag til
risikoreduserende tiltak.
Overfor revisjonen blir det pekt på at skiftende politisk og administrativ ledelse i kommunen har gjort det
krevende å håndtere utfordringer knyttet til eiendoms- og boligforvaltningen i kommunen.
4.3.3

System og rutiner for å sikre effektiv arealutnyttelse

Det foreligger ingen skriftlig beskrivelse av system og rutiner for å sikre effektiv utnyttelse av boligareal i Rana
kommune. Revisjonen får opplyst at kommunen har oversikt over hvilket areal de eier og tilnærmet full oversikt
over innleid areal (Det blir opplyst at Flyktningetjenesten per januar 2016 ikke er helt ferdig med å registrere det
areal de disponerer). Det blir likevel opplyst at selv om Byggdrift har denne oversikten over kommunens areal er
det ikke slik at denne informasjonen blir utnyttet av tjenesteområdene.
I intervju viser rådmannen til at det er nødvendig å gjøre en gjennomgang i forhold til organiseringen av
eiendomsforvaltningen og prisingen av eiendomsmassen. Han peker på at de ulike enhetene i kommunen har
begrensede insentiver i forhold til å holde arealbruken nede når de ikke se kostnadene knyttet til arealbruken.
Han peker på at kommunen per i dag disponerer for mange kvadratmeter til formålsbygg og at det derfor er
behov for å spisse kommunens eiendomsmasse i forhold til kommunens behov. Rådmann peker videre på at
det er behov for en bred gjennomgang og at gjennomgangen må være gjort til kommunen begynner arbeidet
med budsjettet for 2017. Rådmannen mener videre at det må det gjøres en gjennomgang av forvaltningen av
eiendomsmassen. Dette vil innebære at det må ses på hvordan eiendomsmassen skal administreres, hvordan
renholdet skal organiseres, at kommunen har riktig kompetanse knyttet til forvaltningen og tilpasset mengde
ansatte til å forvalte eiendommene.
Revisjonen har sett nærmere på utvalgte KOSTRA-tall knyttet til forvaltning av eiendom. Som det går frem av
figuren under har Rana kommune noe høyere utgifter per kvadratmeter til eiendomsforvaltning på eide bygg og
betydelig høyere utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter enn gjennomsnittet for
KOSTRA-gruppen, Nordland og landet uten Oslo.
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Figur 2 Utgifter til eiendomsforvaltning av eide og leide bygg (kr per m2) i 2014 (Kilde KOSTRA)14
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Fragmentert boligforvaltning – håndtering
Rådmannen opplyser at det er behov for å få kontroll på fragmenteringen innenfor det boligsosiale arbeidet.
Flere av de intervjuede i forvaltningsrevisjonen peker også på at forvaltningen er fragmentert og at dette blant
annet medfører at oppfølging av inntekter og prising av utleie vil variere med hvilken enhet som har ansvar.
Samtidig medfører fragmenteringen at brukere henvender seg flere steder for å søke om bolig.
Dokumentasjon revisjonen har mottatt fra kommunen viser at fragmentering i boligforvaltningen er en utfordring
kommunen har vært oppmerksom på over lengre tid. Problemstillingen ble pekt på da det i 2008-2009 ble
gjennomført et prosjekt for å kartlegge status for kommunen boligforvaltning og etablere og foreslå ny
organisering for dette. I boligsosial handlingsplan (kap.10) og i et arbeidsgruppenotat fra en tverretatlig
arbeidsgruppe som foreslo etablering av ny boligforvaltningsenhet (2014) ble det pekt på det samme.
Kommunen har så langt ikke etablert en felles boligforvaltningsenhet. I rapportering i forhold til boligpolitisk plan
for 2014 står det at «faglige motsetninger har gjort det vanskelig for arbeidsgruppen å enes om en felles modell
for gjennomføring av oppdraget, og det er reist en viss tvil om hensiktsmessigheten av å etablere en ny
boligavdeling som beskrevet i boligpolitisk plan. En uheldig splitting av eksisterende oppgaver, råderett over
egne virkemidler, samt etablering av kommunalt eiendomforetak inngår bl.a. som moment som har skapt
motforestillinger i arbeidsgruppen.»
Det står videre at rådmannen etter en samlet vurdering ikke tilrår etablering av en ny boligavdeling slik som
beskrevet i boligpolitisk plan og at en del av formålet med og oppgavene som en ny enhet var tiltenkt i stedet
søkes løst gjennom etablering av et boligsosialt nettverk. I styringsdokumentet for boligsosialt
nettverkssamarbeid står det at det boligsosiale nettverket skal baseres på boligsosial plan og implementeringen
av denne. Nettverket skal videre først og fremst ha oppgaver i områder hvor Rana kommune har et opplagt
forbedringspotensial. Overordnet mål for nettverket er å sikre at kommunen har en helhetlig boligsosial
virkemiddelbruk, der boligsosiale behov, kommunalt disponerte boliger og andre kommunale tiltak sees i
sammenheng med Husbankens virkemidler og andre statlige virkemidler på området. I styringsdokumentet blir
det videre skissert mål og oppgaver for nettverket. Av oppgaver blir det blant annet nevnt boligtildelinger og
ansvar for alle kommunale husleiekontrakter, samt veilede søkere om hvor de kan få råd og veiledning.
Tjenesteområder som inngår i nettverket er psykisk helse/rustjenesten, Flyktningetjenesten, NAV,
Omsorgskontoret, Byggdrift ved Boligkontoret og Husbankens støtteordninger. I tillegg har miljøterapeutisk

14

Rådmannen presiserer at tallene i denne figuren ikke inkluderer utgifter til boligareal
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avdeling deltatt i nettverksgruppa. Nettverket rapporterer i egen linje, men har en styringsgruppe der helse- og
sosialsjef, NAV- leder, omsorgssjef, teknisk sjef og assisterende rådmann inngår.
Av referat fra nettverksgruppens første møte 10.3.2015, går det frem at nettverksgruppen oppfatter sitt oppdrag
som uklart og at de fleste av oppgavene som er listet opp i styringsdokumentet er lite egnet for nettverket og i
stedet bør løses i linjen. En hovedtolkning var derfor at nettverkets hovedoppgave er å bidra som en rådgivende
faggruppe.
Av referatet fra nettverkets møte i november 2015 går det frem at en også i dette møtet peker på at formål og
mandat for nettverket ikke er tydelig nok og at det er vanskelig å vurdere hensiktsmessigheten uten at
ledergruppen bidrar til nærmere avklaring av mandatet. Av referatet går det imidlertid frem at nettverket vurderer
at KF-prosjektet og boligsosialt utviklingsarbeid de siste årene har skapt et godt kunnskaps- og
beslutningsgrunnlag for organisering av kommunens boligarbeid. Av referatet går det også frem at nettverket
har diskutert hvordan maler og søknadsskjema fungerer og at dokumentene er i utvikling. Nettverket har videre
hatt fokus på at boliginformasjonen på nett er for dårlig og hvordan dette kan følges opp gjennom møte med
kommunens servicetorg.
Referatet viser også at gruppen tidligere har sett det som unaturlig å behandle boligsøknader. Det blir samtidig
pekt på at flere av nettverksmedlemmene har deltatt i et tildelingsforum som er etablert for
gjennomgangsboliger på Engvollen, og det blir stilt spørsmål ved om gruppen kan utvides til å være
tildelingsorgan for alle gjennomgangsboliger i kommunen. 15
Nettverkets styringsgruppe har så langt ikke gjennomført noen møter. Revisjonen får opplyst at nettverket er
planlagt videreført i 2016.
4.3.4

System for å evaluere kommunen eiendomsforvaltning i forhold til etablerte mål og krav til
lønnsomhet

Som det går frem av kapittel 4.3.1 har kommunen ikke etablert spesifikke mål for eiendomsforvaltningen og har
derfor heller ikke et system for å evaluere eiendomsforvaltningen i forhold til etablerte mål og krav til
lønnsomhet.
Gjennom boligpolitisk plan 2012-2022 har kommunen som nevnt i kap 4.3.1.etablert tre hovedmål, delmål og en
rekke tiltak. Oppfølging av og måloppnåing for målene som er satt i boligpolitisk plan blir rapportert om årlig til
kommunestyret i Rana i egen rapport om boligpolitisk aktivitet. Rapporteringen gir imidlertid ikke en systematisk
evaluering av mål, delmål og tiltakene fra boligpolitisk plan der det fremgår hva som er gjennomført, hva som
ev. er forsinket og hvorfor, hva som vil bli gjennomført og når, og hvem som har ansvar for ulike tiltak.
Rapporteringen angir heller ikke status i forhold til boligforvaltningens lønnsomhet, som for eksempel forholdet
mellom kommunens kostnader knyttet til boligforvaltningen og kommunens inntekter, eller analyser av hvorvidt
det er mest hensiktsmessig å leie eller eie ulike typer areal.

4.4
4.4.1

Vurdering
Har kommunen etablert mål knyttet til i hvilken grad kommunen skal henholdsvis kjøpe, selge,
eie eller leie eiendom?

Undersøkelsen viser at kommunen i all hovedsak ikke har etablert mål knyttet til i hvilken grad kommunen skal
henholdsvis kjøpe, selge, eie eller leie eiendom. Når det gjelder boliger som forvaltes av Omsorgsavdelingen og
av Miljøterapeutisk avdeling, går det imidlertid frem av boligpolitisk plan at kommunen planlegger å bygge nytt
for å møte forventet fremtidig behov. Revisjonen vil anbefale at kommunen gjør systematiske vurderinger av i
hvilken grad kommunen skal kjøpe, selge, eie eller leie eiendom generelt og boliger spesielt og hva som er
mest hensiktsmessig økonomisk, styringsmessig og i forhold til de formål byggene er ment å ha. Kommunen
bør samtidig ha et system som sikrer at disse vurderingene blir evaluert med jevne mellomrom

15

Revisjonen har fått opplyst at det ikke foreligger samlet oversikt over kommunens gjennomgangsboliger
24

4.4.2

I hvilken grad er det gjennomført risikovurderinger knyttet til kommunens eiendomsforvaltning?

Kommunen har ikke gjennomført risikovurderinger eller analyser av hva som er potensielle risikoområder i
kommunens eiendoms- og boligforvaltning. Risikovurderinger er en viktig del av internkontrollen og revisjonen
mener kommunen bør gjennomføre systematiske risikovurderinger knyttet til eiendomsforvaltningen generelt og
boligforvaltningen spesielt. Det er viktig at det etableres klare retningslinjer for å gjennomføre systematiske
risikovurderinger, slik at man reduserer risikoen for at ikke alle vesentlige risikoforhold blir avdekket.
Systematiske risikokartlegginger og -vurderinger vil gi ledelsen viktig styringsinformasjon, og vil være et viktig
bidrag i vurderinger knyttet til hvilke mål og aktiviteter som bør følges spesielt opp fra ledelsens side. Videre vil
systematiske risikovurderinger bidra til å sikre at målrettede risikoreduserende tiltak blir etablert.
4.4.3

I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner som sikrer effektiv arealutnyttelse?

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert system og rutiner for å sikre effektiv arealutnyttelse av boligmassen
som kommunen forvalter. Rådmannen peker på at kommunen forvalter for mye areal generelt, og at dette må
reduseres.16 Planen er å legge fram sak til kommunestyret om dette innen til kommunen begynner arbeidet med
budsjettet for 2017og revisjonen har fått opplyst at lederne ved tjenesteområdene vil bli involvert i forhold til å
vurdere hvor kommunen eventuelt kan redusere areal. Revisjonen mener dette er et viktig arbeid for å sikre
effektiv arealutnyttelse i kommunen.
KOSTRA-tall viser videre at kommunen har høye utgifter til eiendomsforvaltning per kvadratmeter, særlig av
leide bygg. Revisjonen mener at det er viktig at kommunen gjør en gjennomgang av eiendomsforvaltningen for
å kartlegge hvorfor kommunen har høye utgifter per kvadratmeter knyttet til eiendomsforvaltningen og gjør en
vurdering per tjenesteområde av hvor det eventuelt er mulig å kutte kostnader.
Revisjonen mener det er positivt at rådmannen viser til at det er behov for å få kontroll på opplevd fragmentering
innenfor det boligsosiale arbeidet. Revisjonen vil i denne sammenhengen peke på at det er viktig å få kartlagt
tydelig hvilke konsekvenser fragmenteringen faktisk har (risikoanalyse) og hvordan utfordringene best kan la
seg løse. Det er i denne sammenhengen viktig at ansvar blir tydeliggjort, slik at det ikke er tvil om hvem som har
ansvar for å håndtere og løse de utfordringene som blir pekt på.
Undersøkelsen viser videre at det boligsosiale nettverket opplever at mandatet er uklart, men at det kan ha en
rådgivende funksjon. Revisjonen mener at det er viktig at nettverkets styringsgruppe drøfter de påpekte
utfordringene, og gir tilbakemelding på de forhold nettverket tar opp og ønsker avklart.
4.4.4

I hvilken grad har kommunen et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning i forhold til
etablerte mål og krav til lønnsomhet?

Kommunen har ikke etablert spesifikke mål for eiendomsforvaltningen og har derfor heller ikke et system for å
evaluere eiendomsforvaltningen i forhold til etablerte mål og krav til lønnsomhet.
Kommunen gjennomfører årlig rapportering i forhold til boligpolitisk plan 2012-2022. Revisjonen mener at selv
om denne rapporten gir bredt innblikk i kommunens aktiviteter på boligområdet siste år, bør rapporteringen
forholde seg tydeligere til spesifikke mål, delmål og tiltak fra boligpolitisk plan, og legges opp slik at det blir
tydelig hva som er status, planlagt fremdrift og ansvarlig enhet per tiltak. Der det er flere ansvarlige enheter bør
det gjøres tydelig hvem som har ansvar for hva. Dette er viktig for å sikre tydeliggjøring av ansvar og god
rapportering internt i administrasjonen, men også til politikerne slik at de på en enkel og oversiktlig måte kan se
hva som er iverksatt, hvor det er nødvendig å endre kurs, samt økonomiske implikasjoner av de valg som blir
gjort.
Rapporteringen angir heller ikke status i forhold til boligforvaltningens lønnsomhet, som for eksempel forholdet
mellom kommunens kostnader knyttet til boligforvaltningen og kommunens inntekter, eller analyser av hvorvidt
det er mest hensiktsmessig å leie eller eie ulike typer areal.
Revisjonen vil anbefale at kommunen utarbeider mål for eiendomsforvaltningen inkludert krav til lønnsomhet (jf.
4.4.1) og etablerer et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning, inkludert boligforvaltning, som omfatter
planlagt gjennomføring, status i forhold til gjennomføring og hvem som har ansvar for hva. Evalueringen bør ha
en skjematisk form som gjør at det enkelt kan genereres overordnet rapportering til politisk nivå.
16

I forbindelse med verifisering av utkast til forvaltningsrevisjonsrapport blir det vist til at det ikke nødvendigvis siktes spesielt til boligareal.
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5 Boligtilbud til vanskeligstilte

5.1

Problemstillinger

I dette kapitlet omtaler vi problemstillingen I hvilken grad klarer Rana kommune å fremskaffe et tilstrekkelig
antall boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet? Følgende underproblemstillinger blir belyst
 Er det kommunale boligtilbudet tilfredsstillende når det gjelder omfang og kvalitet til ulike grupper
vanskeligstilte på boligmarkedet?
 Er roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet tilstrekkelig tydelige, og fordelt på en
hensiktsmessig måte?
 I hvilken grad henholdsvis eier og leier kommunen den kommunalt disponerte boligmassen?
o I hvilken grad er fordelingen mellom eide og innleide boliger i samsvar med eventuelle
kommunale strategier for boligforvaltning?
 Har kommunen system for jevnlig å evaluere bruken av og behovet for kommunale utleieboliger?

5.2

Revisjonskriterier

I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 står det at kommunen er forpliktet til å finne
midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne bestemmelsen pålegger arbeids- og
velferdsforvaltningen å skaffe midlertidig botilbud for personer i akutte nødsituasjoner. Det er krav knyttet til at
det midlertidige botilbudet er faglig forsvarlig (AVDir i Rundskriv 35 om lov om sosiale tjenester §27)
I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 fremgår det at kommunen skal medvirke til å
skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette
kravet fremgår også av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7: «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». Disse lovtekstene viser begge til kommunens medvirkningsansvar når det gjelder å skaffe bolig til
vanskeligstilte i boligmarkedet.17
I rundskriv om «Boligsosialt arbeid» vises det til viktigheten av godt samarbeid og koordinering mellom de
relevante fagavdelingene. I rundskrivet står det også at eiere og forvaltere av kommunale boliger bør ha
avklarte roller og oppgaver for håndtering av eventuelt mislighold i kommunens leie- og låneforhold.18 Det vises
til at dersom en beboers mislighold vedvarer, bør sosialtjenesten kontaktes og tiltak iverksettes. Kommunen må
også ha rutiner for å følge opp klager fra naboer eller styret i borettslaget/ sameiet. 19
Utfyllende revisjonskriterier går frem av vedlegg 2 til rapporten.

5.3
5.3.1

Datagrunnlag
Det kommunale boligtilbudets omfang og kvalitet

Etterspørsel etter kommunale boliger i Rana
Tall fra KOSTRA viser at når det gjelder antall søknader om kommunal bolig per 1000 innbyggere, har Rana
kommune i perioden 2011-2014 hatt forholdsvis like søkertall som gjennomsnittet i henholdsvis
kommunegruppen, Nordland og landet uten Oslo. Rana kommune hadde seks søknader om kommunal bolig
per 1000 innbyggere i 2014, mens tilsvarende tall for 2011, 2012 og 2013 var åtte søknader. Figuren nedenfor
viser fordelingen:
17

Gyldendal rettsdata. Kommentar til helse- og omsorgstjenesteloven §3-7. Note 33. Alice Kjellevold.
Rundskriv U-10/2002
19
Rundskriv U-10/2002
18
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Figur 3: Antall søknader om kommunal bolig per 1000 innbyggere (Kilde: KOSTRA)
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KOSTRA-tall viser at Rana kommune har hatt en lav andel avslag på søknader om kommunal bolig
sammenliknet med gjennomsnittet i kommunegruppen, Nordland fylke og landet uten Oslo. I 2014 ble det i
Rana kommune gitt avslag på 4 prosent av søknadene om kommunal bolig. I kommunegruppen ble det til
sammenlikning gitt avslag på søknad om kommunal bolig i 31 prosent av tilfellene i gjennomsnitt, mens det i
fylket i gjennomsnitt ble gitt avslag på 21 prosent av søknadene. I landet uten Oslo ble det i gjennomsnitt gitt
avslag på søknad om kommunal bolig i 28 prosent av tilfellene. Figuren under viser fordelingen:

Figur 4: Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig, i prosent (Kilde: KOSTRA)
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I intervju blir det opplyst at Miljøterapeutisk avdeling ikke gir formelt avslag på søknader om bolig, men at de
heller forsøker å tilby veiledning til brukere som ikke blir tildelt bolig om at de for eksempel kan få kjøpt billige
boliger i bestemte borettslag o.l. Det er ikke klart hvorvidt KOSTRA-tallene for andel søkere som har fått avslag
på kommunal bolig reflekterer denne praksisen, og om dette kan forklare hele eller deler av årsaken til at Rana
kommune ligger lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppen, Nordland og landet uten Oslo når det kommer
til andel søkere som har fått avslag på søknad om kommunal bolig.
Ventelister og tilgang på boliger
I intervju blir det opplyst at på grunn av utilstrekkelig antall kommunale utleieboliger, opererer alle
fagavdelingene med unntak av Flyktningetjenesten med venteliste for kommunale boliger.
KOSTRA gir også oversikt over kommunens ventelister for kommunal bolig. Tabellen under viser tall for
personer på venteliste i 2014:

Tabell 3 Prosentandel av ventelisten innen ulike brukergrupper for kommunal bolig. Kilde: KOSTRA 2014.20

Venteliste Rana kommune – prosentandel innen ulike
brukergrupper
Andel flyktninger på venteliste

2012

2014

:

:

59

63

:

10

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste

24

12

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på
venteliste
Andel med andre problemer, på venteliste

14

14

:

:

Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste
Andel med psykiske lidelser, på venteliste

Per august 2015 opplyste Flyktningetjenesten at de klarte å skaffe til veie boliger til å bosette alle flyktninger
gjennom å leie boliger i privatmarkedet. I løpet av høsten 2015 har Flyktningetjenesten merket den økte
flyktningestrømmen til landet og opplyser at de leier stadig flere boliger og at den endrede situasjonen har
innvirkning på deres arbeid. Flyktningetjenesten opplyser at det for tiden kun sitter enslige i mottak, og at disse
er klare for bosetting i kommunene. Dette er en utfordring siden det er vanskelig å skaffe tilveie små boenheter.
Kommunen har dårlig erfaring med å bosette flyktninger i bofellesskap og ønsker å unngå dette.
Innenfor Miljøterapeutisk avdeling blir det opplyst at det er et stort behov for boliger til deres brukere som per
september 2015 ikke er dekket, men uten at dette er tallfestet. Det blir imidlertid opplyst at alle saker med et
akutt tildelingsbehov var håndtert per september 2015. Innenfor seksjon for boligsosial arbeid (rus og psykiatri)
blir det opplyst at det per september var 17 personer som ventet på gjennomgangsbolig eller omsorgsbolig.
Det blir videre opplyst at kommunen har tre hybler for bostedsløse og vedtak om tildeling av disse blir gjort av
NAV. I intervju blir det opplyst at en i kommunen opplever at NAV presser på for at kommunen skal ta større
ansvar i forhold til tildelingen av akutte døgnplasseringer. Av boligpolitisk rapport fra 2014 går det frem at
bostedsløse i de fleste tilfeller henvises til opphold på pensjonat og campingplasser. Leder for NAV bekrefter i
intervju at dette fortsatt er tilfellet. Fra NAV blir det opplyst at selv om samarbeidet mellom NAV og kommunen i
all hovedsak fungerer godt, ligger utfordringen i at NAV ikke disponerer boliger selv og derfor er avhengig av et
godt samarbeid med resten av kommunen for å løse utfordringer knyttet til de personene som har behov for
akutt botilbud. Det blir vist til at tjenesteområdene i kommunen og NAV er enige om at det er behov for et bedre
og mer langsiktig botilbud for brukerne med tanke på oppfølging og at det er behov for differensierte løsninger i
større grad.
Omsorgskontoret opplyser at Rana kommune har god dekning av omsorgsboliger dersom en sammenligner
med KOSTRA-tall. Revisjonen har hentet følgende tall fra KOSTRA som bekrefter dette:

20

Oppgitte KOSTRA-tall for 2013 summerte seg til over 200%. Tallene er derfor ikke korrekte og vi har derfor utelatt dem fra oversikten.
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Figur 5 Beboere i omsorgsbolig per 2014 (Kilde KOSTRA)
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andel beboere i bolig med heldøgns bemanning
I forbindelse med verifisering av utkast av forvaltningsrevisjonsrapporten peker rådmannen på at figur 5 ikke gir
konkret uttrykk for kommunens behov for omsorgsboliger. Det blir vist til at det framkommer av kommunens
egne kartlegginger at kommunen ikke dekker behovet for omsorgsboliger med bemanning, og at dette gjelder
alle målgrupper for omsorgsboliger.
Revisjonen får opplyst at det finnes store variasjoner mellom de kommunale omsorgsboligene når det gjelder
standard og pris. Særlig er det en utfordring at nye omsorgsboliger i Eldres borettslag er dyre og at det kan
være vanskelig å få personer til å flytte inn i disse boligene på grunn av høye innskuddsbeløp. Det har
forekommet at enkelte eldre ikke har hatt økonomi til å dekke innskudd i Eldres borettslag. Det har da
forekommet at kommunen har kjøpt andelen for så å leie den ut til vedkommende. Innskuddene/kjøpesummen
for leiligheter i Eldres borettslag varierer fra kr 460 000 kr til 1 440 000 kr (per 1.1.2015).
Kommunen kan eie opp til 30% av leilighetene i Eldres borettslag, men eier per i dag tre av 152 leiligheter.
Omsorgssjefen peker på at det ikke er uproblematisk at kommunen eier så få av leilighetene med tanke på å
sikre mulighetene til tilgang til omsorgsboliger for eldre som ikke har midler til å dekke innskudd. Dette vil særlig
gjelde nye boligbygg som vil ha høye innskuddsbeløp. Omsorgssjefen opplyser at Helse- og omsorgsutvalget
fikk en redegjørelse omkring dette i januar 2015. I tillegg til omsorgsboligene i Eldres borettslag har kommunen
tildelingsrett til 34 omsorgsboliger som brukere kan leie i Sentrumsgården og som eies av en privat aktør.
I forbindelse med verifisering av utkast av forvaltningsrevisjonsrapporten peker kommunen også på at det heller
ikke er uproblematisk at kommunen eier få leiligheter i borettslaget med tanke på å sikre kommunens
representasjon i generalforsamlingen.
Kvalitet, boligstandard og vedlikehold av de kommunale boligene
I intervju blir det opplyst at Rana kommune ikke har etablert felles retningslinjer eller kriterier for
minimumsstandard for kvalitet på de kommunale utleieboligene. Hvilke vurderinger som blir gjort av
boligstandard og kvalitet i kommunale utleieboliger, er i hovedsak opp til den enkelte fagavdeling. Det blir
opplyst fra flere av fagavdelingene at de vurderingene som gjøres knyttet til boligstandard, er enkeltvise og
skjønnsbaserte.
I Omsorgsavdelingen ble det i 2007 sammen med teknisk (nå prosjektavdelingen) utarbeidet en sjekkliste over
krav/ønsker vedrørende bygningsmessige og tekniske forhold for omsorgsboliger. Revisjonen får opplyst at
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denne alltid benyttes ved oppføring av nye omsorgsbygg i regi av omsorgsavdelingen. Det blir videre opplyst at
kommunen til enhver tid fra tidlig i planleggingsfasen av nye omsorgsbygg må ha dialog med Husbanken, og
forholde seg til de overordnede krav til omsorgsboligenes utforming som Husbanken har. Dette er nødvendig for
å motta investeringstilskudd for omsorgsboliger.
Det blir videre opplyst at omsorgssjefen i 2002 nedsatte en arbeidsgruppe der brannvernkontoret,
bygningsavdelingen og omsorgsavdelingen hadde som mandat å se på brannsikring og forebyggende tiltak i
omsorgsboliger i omsorgsavdelingen, også boliger i Eldres borettslag. Det ble utarbeidet en plan i forbindelse
med dette arbeidet som siden ble revidert i 2006 og i 2012. Revisjonen får opplyst at sjekkliste for tekniske
forhold ved omsorgsboliger og plan for brannsikring og forebyggende tiltak er behandlet og vedtatt av
omsorgsavdelingens ledermøte som styrende dokumenter.
Når det gjelder boligstandarden, blir det i boligpolitisk rapport fra 2014 pekt på at det er variasjoner i hvor god
standarden på kommunens boliger er. Kommunens eldste boliger blir i rapporten trukket frem som lite
hensiktsmessige etter dagens standard og behov. Det blir også vist til at gjennomgangsboliger for
vanskeligstilte bærer preg av slitasje og behov for vedlikehold. Disse forholdene blir også bekreftet i intervju.
Revisjonen har fått opplyst at for de eldre boligene knyttet til Miljøterapeutisk avdeling og Seksjon for
boligsosialt arbeid (under kommunens helse -og sosialavdeling) blir innbetalt husleie disponert av den enkelte
avdeling som så må sette av midler til vedlikehold. Revisjonen får opplyst at dette ikke har blitt gjort i tilstrekkelig
grad.
For å få utført vedlikehold på boligene, må avdelingene omdisponere midler innenfor eksisterende
budsjettrammer. Seksjonsleder for boligsosialt arbeid opplyser at knust inventar o.l. er en utfordring knyttet til
enkelte beboere innenfor rustjenesten og psykisk helse. Dette er kostnadskrevende for seksjonen, da det
kreves totalrenovering av boligen stort sett hver gang dette skjer. Det blir opplyst at seksjonen forsøker å
minimere risikoen for at slike hendelser inntreffer ved å ta hensyn til sammensetning av bomiljø i størst mulig
grad i forbindelse med tildeling av boliger. For nyere boliger blir imidlertid husleien disponert av Byggdrift og det
blir satt av større beløp til innvendig og utvendig vedlikehold. Helse- og sosialsjef opplyser at denne måten å
disponere husleien på fungerer bedre og blir mer profesjonell enn ved den praksisen som føres for de eldre
boligene.
I intervju opplyser Byggdrift at kommunen ikke har inngått rammeavtaler for vedlikeholds- og oppfølgingsarbeid,
og at alt vedlikeholdsarbeid knyttet til utleieboliger skjer ad hoc ved at aktuelle håndverkere blir kontaktet ut fra
de behovene som oppstår. Byggdrift opplyser at tilstandsregistreringer på bygg blir gjort fortløpende i Facilit 21,
for å holde oversikt over vedlikeholdsbehov på kommunens bygningsmasse.
Når det gjelder kvaliteten på det akutte overnattingstilbudet NAV klarer å fremskaffe, får revisjonen opplyst at
det ikke tilfredsstiller myndighetenes kvalitetskrav. Overnattingsstedene som benyttes har bad og toalett, men
det er ikke mulig å lage mat eller vaske tøy.22 Det blir presisert at en fra NAVs side primært har hatt fokus på å
sikre de som trenger det tak over hodet, slik at ingen skal måtte sove på gaten.
5.3.2

Roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet

Roller og ansvar for tildeling av kommunale boliger
Det boligsosiale arbeidet i Rana kommune er fordelt mellom flere ulike fagavdelinger (se figur 1, kap. 3). Ansvar
for og arbeid med tildeling av kommunale boliger, herunder mottak og behandling av søknader, saksbehandling
og prioritering av søkere er lagt til de fagavdelingene som også er ansvarlige for å tildele tjenester til sine
brukerne. Seksjon for boligsosialt arbeid har ansvar fortrinnsvis for tildeling av boliger til personer med
rusproblemer og utfordringer innen psykisk helse; Omsorgskontoret tildeler omsorgsboliger fortrinnsvis til eldre;
Miljøterapeutisk avdeling tildeler fortrinnsvis boliger til psykisk utviklingshemmede, mens Flyktningetjenesten
tildeler boliger til flyktninger. NAV har som nevnt ansvar for å skaffe akutt overnatting til de som har behov for
dette (se figur 1, kapittel 3). I intervju opplyser lederne av de ulike fagavdelingene at de opplever sine roller og
sitt ansvar knyttet til tildeling av boliger som tydelig.

21
22

Programvare til bruk innen forvaltning, drift, vedlikehold og service (FDVU) av eiendommer.
Utvalg for helse- og omsorg ble også informert om dette høsten 2015 (saksnr. 2015/2278-1)
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Samordning og samhandling knyttet til boligsosiale tiltak
Som nevnt i kap. 4.3.3 er det en utbredt oppfatning at boligforvaltningen i kommunen er fragmentert, og
rådmannen ser også behov for å ta tak i dette. Over lang tid har det vært diskusjoner i kommunen knyttet til hva
som er en hensiktsmessig fordeling av roller og oppgaver knyttet til blant annet tildeling av bolig (bør være lagt
til den enkelte fagavdeling vs. bør foregå i felles enhet som tildeler bolig), innvendig vedlikehold av bolig (lokalt i
fagavdeling vs. sentralisert ansvar hos Byggdrift) og oppfølging av leietakere i forhold til betaling. Behov for
samordning blir påpekt fra flere hold.
Flere av de intervjuede peker på utfordringer knyttet til samhandling mellom de ulike tjenestene og
fagavdelingen når det kommer til tildeling av kommunale boliger. Det blir opplyst at de ulike fagavdelingene i
liten grad samarbeider om å sikre et mest mulig tilfredsstillende samlet botilbud til vanskeligstilte, og at hver
fagavdeling i hovedsak har fokus på sin målgruppe. En leder peker på at manglende samhandling gjør at
brukere tidvis blir dyttet rundt mellom de ulike fagavdelingene, og at kommunen ikke er flink nok til å formidle
hvor brukerne skal henvende seg for å søke om bolig. Det blir også pekt på at brukere søker bolig flere steder
samtidig.
Behov for samordning er også bakgrunnen for at boligsosialt nettverk ble etablert (se mer om dette i kap 4.3.3).
Overordnet mål for nettverket er å sikre at kommunen har en helhetlig boligsosial virkemiddelbruk, der
boligsosiale behov, kommunalt disponerte boliger og andre kommunale tiltak sees i sammenheng med
Husbankens virkemidler og andre statlige virkemidler på området. Nettverket har imidlertid kun gjennomført tre
møter og oppfatter at det er behov for få å avklart nettverkets oppgaver og rolle.
I intervju blir det samtidig vist til enkelteksempler på positiv samhandling mellom de ulike tjenestene. Leder for
omsorgskontoret opplyser at de forsøker å samarbeide med enheter i helse- og sosialavdelingen i noen tilfeller.
Det blir vist til et tilfelle der omsorgskontoret i en akuttsak stilte med disponibel bolig når helse- og
sosialavdelingen ikke hadde kapasitet til å tilby bolig til vedkommende. Det blir også vist til at samarbeidet
mellom Omsorgsavdelingen, Miljøterapeutisk avdeling og Helse- og sosialavdelingen i forbindelse med
organisering og tildeling av plasser i kommunens nyeste boligbygg på Mobekken har vært bra.
Roller og ansvar knyttet til oppfølging av kontrakts- og leieforhold
Revisjonen har fått opplyst at Byggdrift har ansvar for å sette opp, signere og arkivere kontrakter, samt å følge
opp husleierestanser. For helse- og sosialavdelingen har Byggdrift kun ansvar for å sette opp, signere og
arkivere kontrakter. Byggdrift ved Boligavdelingen fakturerer leietakerne gjennom sine systemer og fører
oversikt over restanser på husleie for de leieforhold som avdelingen følger opp. I helse- og sosialavdelingen er
det fagavdelingen selv som er ansvarlig for å følge opp husleieinnbetaling. I intervju blir det pekt på at det er
risiko for at det kan opparbeide seg betydelige husleierestanser fordi det kan ta tid før restansene blir fulgt opp i
enkelte avdelinger.
I intervju blir det pekt på at kommunen har enkelte utfordringer knyttet til restanser på husleie for boliger som
disponeres av personer med rus- og psykisk helse-utfordringer. Fra Seksjon for boligsosialt arbeid, som har
ansvaret for oppfølging og innkreving av restanser for disse boligene, opplyser at system for å holde oversikt
over restanser knyttet til husleie ikke oppleves som godt og at det er basert på enkeltpersoners kjennskap og
interesse. Videre blir det pekt på at seksjonen mangler gode verktøy for å bidra i boopplæring og at det kan
være vanskelig å sette bruker i stand til å betale husleie og beholde boligen. Det blir videre vist til at det kan
være utfordrende å koordinere tjenestetilbud og botilbud til den enkelte bruker og at kommunen burde hatt en
mer helhetlig tilnærming til tjenestetildeling der bolig, arbeid og oppfølgingstjenester og ev. andre tilbud burde
inngå i en samlet plan omkring den enkelte bruker. NAV opplever at tilbudet fra kommunens
oppfølgingstjenester kunne vært bedre og erfarer at de ikke alltid har god nok samhandling med kommunen
omkring enkeltbrukere. De hadde ønsket at kommunen kunne hatt tettere oppfølgingstjenester omkring
brukerne for å lære dem å bo og dermed unngå utkastelser.
5.3.3

Forholdet mellom eide og innleide boliger

Fordeling mellom eide og leide kommunale boliger i Rana
Som det går frem av kapittel 4.3.1, er det ikke etablert konkrete mål eller strategier for boligforvaltningen knyttet
til hvorvidt kommunen skal eie eller leie areal som blir benyttet til kommunale boliger, med unntak av at det i
boligpolitisk plan står at kommunen vil møte behov for omsorgsboliger for eldre og til brukere av Miljøterapeutisk
avdeling ved å bygge boliger.
KOSTRA-tall fra 2014 viser at Rana kommune disponerte 27 kommunale boliger per 1000 innbyggere.
Kommunen opplyser imidlertid at tallene for 2014 ikke er korrekte og at Rana i 2014 disponerte 21 boliger pr.
1000 innbyggere. Til sammenlikning var gjennomsnittet i fylket for samme år 29 kommunale boliger per 1000
innbyggere, mens tilsvarende tall for kommunegruppa og landet ellers (uten Oslo) var henholdsvis 19 og 21
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kommunale boliger per 1000 innbyggere. Per 2014 hadde Rana kommune altså flere kommunale boliger
tilgjengelig enn gjennomsnittet for kommunegruppen, færre enn gjennomsnittet for fylket, men samme antall
som gjennomsnittet for landet ellers.
Videre viser tall fra KOSTRA at hovedandelen av de kommunalt disponerte boligene i Rana ikke er kommunalt
eid. Tallene viser at Rana kommune i 2014 eide 29 prosent av det totale antallet kommunalt disponerte boliger.
Dette innebærer en gradvis nedgang fra 2011, da andelen lå på 43 prosent. For 2012 og 2013 var andelene
henholdsvis 35 og 31 prosent. Tilsvarende andel kommunalt eide boliger for kommunegruppen var i
gjennomsnitt 73 prosent i 2014. For fylket lå andelen kommunalt eide boliger som andel av totalt antall
kommunalt disponerte boliger i gjennomsnitt på 60 prosent, mens andelen for landet for øvrig (uten Oslo) var 77
prosent. Figuren under viser utviklingen over tid siden 2011:

Figur 6: Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger (Kilde: KOSTRA)
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I boligpolitisk plan er det gitt en mer detaljert oversikt over kommunale boliger i Rana kommune, fordelt på antall
eide og leide boliger og på tjenesteområde. Revisjonen har justert denne oversikten på bakgrunn av
informasjon oppgitt i intervju og dokumentasjon fra kommunen. Tabellen under viser en oversikt over
kommunale boliger i Rana, fordelt på boliger kommunen leier og boliger kommunen eier.
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Tabell 4: Kommunalt disponerte utleie- og omsorgsboliger i Rana kommune per 2015, fordelt på eide og leide boliger23

Kommunalt eide boliger

Boliger eid av andre enn kommunen

Omsorgsavdelingen
Seksjon for boligsosial arbeid
Miljøterapeutisk avdeling
Engevollen omsorgsboliger

50
70
Ca 50
27

155
34
36
ca. 95

20

Eldres borettslag
Sentrumsgården
Boligstiftelsen24
Innleide boliger
(flykningetjenesten)
(Foyerboliger25

Mobekken omsorgsboliger

Flyktningetjenesten
Totalt antall

5
Ca 22226

Totalt antall

Ca. 320

14 boliger er under
bygging. Antas å være
ferdigstilt i 2016)

Totalt disponerer kommunen ca. 542 boliger. Som det går frem av tabellen over, eier kommunen omtrent 41
prosent av bygningsmassen som brukes til kommunale boliger, mens ca. 59 prosent av de kommunalt
disponerte boligene eies av andre enn kommunen (inkluderer ikke Foyerboliger).
Som det går frem av tabellen, disponerer Seksjon for boligsosialt arbeid (Rustjenesten og Psykisk helse) ca. 70
boliger som alle er eid av kommunen. Miljøterapeutisk avdeling disponerer ca. 50 kommunalt eide boliger.
Når det gjelder Omsorgsavdelingen, er størstedelen av de kommunale boligene avdelingen disponerer, eid av
Eldres borettslag. Dette er boliger der Omsorgsavdelingen ved Omsorgskontoret behandler og vurderer
søknader og tildeler borett til sine brukere, mens brukerne selv må stille med egenkapital for å dekke andel i
borettslaget. I tillegg har Omsorgsavdelingen tildelingsrett til 34 boliger i Sentrumsgården.
Omsorgsavdelingen, Miljøterapeutisk avdeling og Rustjeneste og Psykisk helse disponerer også boligene
organisert som Engevollen og Mobekken omsorgsboliger seg imellom. Dette utgjør ca. 50 boliger totalt som
kommunen eier.
Når det gjelder boliger til flyktninger, går det av tabellen frem at kommunen per september 2015 leier inn cirka
95 boliger i privatmarkedet. Alle disse boligene disponeres av Flyktningetjenesten, som framleier boligene til
flyktninger som bosettes i kommunen.
5.3.4

System for jevnlig å evaluere bruken av og behovet for kommunale utleieboliger

Undersøkelsen viser at Rana kommune ikke har etablert system for jevnlig evaluering av bruken av eller
behovet for kommunale utleieboliger. Kommunen gjennomførte imidlertid en behovsanalyse i forbindelse med
utarbeiding av Boligpolitisk plan, men det fremgår ikke hvor hyppig kommunen vil evaluere behovene på en
systematisk måte. Kommunen har heller ikke et felles verktøy/system som gir samlet og løpende oversikt over
gjennomgangsboliger.
I intervju peker flere på at beboere blir boende lenger enn opprinnelig planlagt i gjennomgangsboliger. Selv om
det fra fagavdelingen blir opplyst at de prøver å følge opp beboere i gjennomgangsboliger slik at de kan komme
seg over i annen bolig, har kommunen ikke etablert systematiske opplegg for å følge opp beboere i
gjennomgangsboliger slik at de kan gjøre dette. Kommunen har heller ikke samlet oversikt over
gjennomstrømningsgraden i ulike typer gjennomgangsboliger.
Videre blir det fra Flyktningetjenesten opplyst at de har behov for å ha to til tre boliger tomme til disposisjon for å
sikre at de kan bosette flyktninger på kort varsel. Flyktningetjenesten opplyser videre at de prøver å tildele riktig
bolig til flyktninger ved første tildeling. Dette innebærer at enkeltpersoner kan bli plassert i boliger beregnet på
flere personer fordi Flyktningetjenesten forventer at det kan bli aktuelt med familiegjenforening.
23

Tabellen er satt sammen av revisjonen, med bakgrunn i tabell i Boligpolitisk plan 2012-2022 og opplysninger fra Rana kommune i
forbindelse med dokumentoversending. Tabellen inkluderer ikke boliger som disponeres til personalformål og presteboliger. Revisjonen får
opplyst at personalboliger tidvis også leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
24
Det er stiftelsen selv som står for tildelingen av disse boligene, og ikke administrasjonen i kommunen
25
Foyerbolig blir i rapport knyttet til boligpolitisk plan fra 2014 omtalt som utleieboliger til unge i sårbare overganger. I disse boligene får
ungdom hjelp til å bli satt i stand til å bo i egen bolig og håndtere det å bo alene.
26
I tillegg kommer 10 hybler som avdeling for barn og familier leier ut på Tjærahågen, som en midlertidig ordning i Foyerprosjektet
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5.4
5.4.1

Vurdering
Er det kommunale boligtilbudet tilfredsstillende når det gjelder omfang og kvalitet til ulike
grupper vanskeligstilte på boligmarkedet?

Undersøkelsen viser at fagavdelingene fortsatt har registrert et betydelig behov for boliger til vanskeligstilte som
kommunen per i dag ikke dekker, og at brukere blir satt på venteliste i påvente av ledig bolig. Også
Flyktningetjenesten som tidligere har lykkes med å frembringe boliger til alle som har hatt behov, strever med å
få dette til i den nye situasjonen med stor økning i tilstrømmingen av flyktninger. Revisjonen mener kommunen
bør vurdere om det er mulig å iverksette tiltak for å bidra til å møte etterspørselen etter boliger i økt grad.
Det er utarbeidet kvalitetskrav knyttet til omsorgsboliger, og det følger kvalitetskrav med tilskudd kommunen kan
søke og få fra Husbanken. Kommunen har imidlertid ikke etablert felles krav til minimumsstandard knyttet til
boliger.
I intervju blir det pekt på at en del eldre boliger ikke har hensiktsmessig standard og at en del
gjennomgangsboliger bærer preg av slitasje og hard bruk. Undersøkelsen viser videre at vedlikeholdet av
boligene er organisert ulikt. Fagavdelingene innenfor helse- og sosialavdelingen har selv hatt ansvar for
innvendig vedlikehold av eldre boliger, og det har ikke vært satt av tilstrekkelig med midler i budsjettet til dette.
For nyere boliger innenfor samme avdeling er det Byggdrift som håndterer vedlikeholdet og det er etablert en
modell der det blir satt av midler til vedlikehold. Revisjonen vil anbefale at det etableres en minimums
kvalitetsstandard for kommunale boliger og at kommunen organiserer vedlikeholdet av boliger på en slik måte at
alle boliger blir tilstrekkelig ivaretatt.
Revisjonen vil videre anbefale at kommunen vurderer å etablere rammeavtaler knyttet til vedlikeholdsarbeidet
for å sikre best mulig pris for arbeidet og for å redusere risikoen for brudd på regelverket knyttet til offentlige
anskaffelser. Ved ad hoc bestilling av eksterne aktører til å utføre vedlikeholdsarbeid, er det etter revisjonens
vurdering høy risiko for at regelverket om offentlige anskaffelser ikke blir fulgt.
Undersøkelsen viser videre at kvalitetskrav knyttet til midlertidig botilbud slik de er definert i Rundskriv 35 om lov
om sosiale tjenester ikke blir overholdt i kommunen, og revisjonen vil presisere viktigheten av at kommunen
finner løsninger som sikrer at disse blir innfridd.
5.4.2

Er roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet tilstrekkelig tydelige, og fordelt på en
hensiktsmessig måte?

Undersøkelsen viser at roller og ansvar i det boligsosiale arbeidet oppleves som tydelig fordelt. Undersøkelsen
viser imidlertid at det over tid har vært diskusjoner knyttet til hva som er en hensiktsmessig fordeling av roller og
oppgaver når det gjelder tildeling av bolig og at det er et opplevd behov for økt grad av samhandling og
samordning. Revisjonen vil anbefale at kommunen tar tak i disse utfordringen på en systematisk måte. Som
nevnt i kapittel 4.4.3 mener revisjonen at det er viktig å få kartlagt tydelig hvilke konsekvenser fragmenteringen
av boligforvaltningen faktisk har og hvordan utfordringene best kan la seg løse (risikoanalyse). Det må ikke
være tvil om hvem som har ansvar for å håndtere og løse de utfordringene som blir pekt på.

I undersøkelsen blir det pekt på utfordringer knyttet til å sikre et koordinert tjenestetilbud blant annet når det
gjelder boopplæring av enkelte brukergrupper. De opplysninger som fremkommer i undersøkelsen, indikerer at
Rana kommune ikke alltid klarer å sikre at mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester får et helhetlig
og koordinert tjenestetilbud, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Dette er etter revisjonens vurdering ikke
tilfredsstillende.
Kommunen bør sikre best mulig oppfølging av personer som har utfordringer knyttet til å beholde bolig, slik at
disse i størst mulig grad unngår akutte overnattingstilbud.
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5.4.3

I hvilken grad henholdsvis eier og leier kommunen den kommunalt disponerte boligmassen?
I hvilken grad er fordelingen mellom eide og innleide boliger i samsvar med eventuelle
kommunale strategier for boligforvaltning?

Undersøkelsen viser at kommune eier om lag 41 prosent, og leier 59 prosent av den kommunalt disponerte
boligmassen, inkludert Boligstiftelsens boliger. Denne fordelingen er ikke resultat av en overordnet strategi
knyttet til i hvilken grad det er hensiktsmessig å henholdsvis eie eller leie bolig. Se kap 4.4.1 for nærmere
vurdering av dette.
Undersøkelsen viser at det er feil i kommunens rapportering til KOSTRA.. Basert på denne typen feil og
sannsynlige feil i KOSTRA-rapporteringen, er det revisjonens vurdering at Rana kommune ikke i tilstrekkelig
grad har etablert rutiner for å sikre korrekt rapportering til KOSTRA. Revisjonen mener at Rana kommune bør
etablere bedre system og rutiner for kvalitetssikring av tjenestedata som blir rapportert til KOSTRA.
Innrapporterte data i KOSTRA blir brukt både av kommunene selv for å sammenligne seg med andre
enkeltkommuner og gjennomsnittet i kommunegruppen, og som styringsinformasjon på nasjonalt nivå. Det er
derfor viktig at Rana kommune har fokus på å sikre korrekt rapportering til KOSTRA.

5.4.4

Har kommunen system for jevnlig å evaluere bruken av og behovet for kommunale
utleieboliger?
Undersøkelsen viser at kommunen ikke har etablert noe system for å evaluere bruken av og behovet for
kommunale utleieboliger. Revisjonen vil anbefale at dette blir etablert slik at man sikrer oppdatert og relevant
styringsinformasjon. Dette kan bidra til å sikre tilgang til hensiktsmessige boliger til de som har behov for
kommunens bistand til å skaffe seg bolig. Et slikt system bør sikre at vurderinger blir gjort jevnlig, etter de
intervaller som kommunen finner hensiktsmessig. Revisjonen vil i denne sammenhengen anbefale at
kommunen gjør en vurdering av bruken av gjennomgangsboliger, under dette skaffer seg samlet oversikt over
hvor lenge brukere blir boende og vurderer om det bør arbeides mer planmessig i forhold til å hjelpe brukere ut
av gjennomgangsboliger og over i annen bolig.
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6 Kommunal innleie av boliger

6.1

Problemstillinger

I dette kapitlet omtaler vi problemstillingen Har Rana kommune et tilfredsstillende system for innleie av boliger
med underproblemstillingene:
 I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at grunnleggende krav i lov om offentlige
anskaffelser blir etterlevd i forbindelse med innleie av boliger?
 I hvilken grad er det gjennom delegasjoner mv. tydeliggjort hvem som har myndighet til å gjøre
avtaler om innleie av boliger på vegne av kommunen?
 I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i forbindelse
med inngåelse av leieavtaler?
 I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer at kommunes behov blir ivaretatt ved
inngåelse av leieavtaler?
 I hvilken grad har kommunen system og rutiner som sikrer evaluering og oppfølging av
eksisterende leieavtaler?

6.2

Revisjonskriterier

Lov om offentlige anskaffelser gjelder når kommunen skal inngå en leiekontrakt, se KOFA sak 2007/20 premiss
28-32. Lov om offentlige anskaffelser § 5 beskriver grunnleggende krav knyttet til anskaffelser. Her står det at
oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne
saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Det står videre at en
anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse og at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Om
utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter står det følgende i §5:
«Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og
ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne lov kommer til anvendelse.»
Leie av bygg er unntatt forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Unntaket gjelder for leie av bygg som
eksisterer på det tidspunktet kontrakten inngås. Unntaket kan også gjelde bygg som ennå ikke er ferdigstilt,
forutsatt at leietaker ikke har vesentlig innflytelse på byggeprosessen. Unntaket gjelder kun selve
leiekontrakten, slik at anskaffelser av en tjeneste knyttet til prosessen med å inngå leiekontrakt, for eksempel
meglertjenester, må gjøres i samsvar med reglene i forskriften.
Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet veiledere knyttet til god praksis for kontraktsinngåelse og
oppfølging. Difi skriver blant annet at «En god og balansert leiekontrakt sammen med en god kravspesifikasjon,
er avgjørende for at man skal få et velfungerende leieforhold.»
Utfyllende revisjonskriterier går frem av vedlegg 2 til rapporten.
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6.3
6.3.1

Datagrunnlag
Etterleving av grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser i forbindelse med innleie av
boliger

System og rutiner for anskaffelser
I forbindelse med oversending av dokumentasjon fra Rana kommune, blir det opplyst at det i Økonomireglement
for Rana kommune27 er etablert retningslinjer for innkjøpsarbeidet i kommunen. Det blir videre opplyst at det
ikke foreligger skrevne rutiner som særskilt omhandler innleie av bolig, men at kommunen har en etablert
praksis for innleie av boliger i privatmarkedet.
Kommunen opplyser at innleie av boliger i hovedsak skjer i forbindelse med bosetting av flyktninger.
Flyktningetjenesten har selv i oppgave å rekruttere aktuelle boliger i privatmarkedet til bosetting av flyktninger,
mens det er leder av Byggdrift som har det formelle ansvaret for inngåelse av leiekontrakt med utleier. Byggdrift
har også ansvar for å gjennomføre kontroll og matrikkelsjekk av alle leieobjekter før kontrakt blir inngått, for å
sikre at disse er registrert og godkjent for boligformål.
I intervju blir det opplyst at anskaffelser av boliger til bosetting av flyktninger gjennomføres ved at
Flyktningetjenesten først lyser ut annonse i lokalavisen Rana Blad. Kommunen mottar så henvendelser fra
utleiere. Flyktningetjenesten vurderer boligene som blir tilbudt, og inngår avtaler om innleie av ønskede boliger.
Det er ikke etablert skriftlige objektive krav for utvelgelse av tilbydere. Flyktningetjenesten opplyser at
innleiekontrakter lyses ut i Rana Blad 1-2 ganger per året, etter avtale med Byggdrift. Henvendelser med tilbud
om boliger til leie knyttes alltid til siste utlysning, uavhengig av hvor lang tid det går mellom annonse og
henvendelse.
Stikkprøver av kontrakter om innleie av boliger
Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av kontrakt Flyktningetjenesten i samarbeid med Byggdrift har
inngått om innleie av boliger28, for å se på i hvilken grad grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser blir
etterlevd i forbindelse med innleie av boliger.
Det foreligger ikke dokumentasjon av selve utlysningen de gjennomgåtte stikkprøvene er knyttet til, men
revisjonen har fått tilsendt e-post med bestilling fra Flyktningetjenesten til Rana Blad av annonse for den siste
utlysningen som ble gjennomført. I bestillingen blir det opplyst at Flyktningetjenesten ønsker å rykke inn
annonse under «Ønskes leid», med følgende annonsetekst: «Ønsker å leie hus/leiligh. av ulike størrelser på
Mo, Gruben. Selfors og/eller Ytteren. Ta kontakt med: [person] [telefonnummer]». Det er i annonseteksten ikke
gitt ytterligere opplysninger, som for eksempel hva Flyktningetjenesten ønsker at boligene som skal leies inn
skal inneholde, hvor store de skal være, hva husleien skal være mv.
Innleiekontrakten inneholder opplysninger om leieobjektet, husleie, indeksregulering og prisjustering av leie,
utleiers og leiers plikter i leietiden, leieforholdets varighet og opphør, samt bestemmelser om framleie, opptak av
husstandsmedlemmer og overføring av leieforholdet til andre. I kontrakten er det angitt tydelige spesifiseringer
av hva som inngår under de forskjellige kontraktsfestede punktene. Under husleie er det for eksempel
spesifisert når husleie skal betales og til hvilken konto, og under leiers plikter er det konkretisert hva som ligger i
leietakers vedlikeholdsplikt av boligen, plikt til husorden, meldeplikt ved skade o.l. I kontrakten er det også
beskrevet hvor stor boligen som skal leies er, hvilke rom den inneholder, og hva boligen disponerer av bod- og
garasjeplass.
6.3.2

Myndighet til å gjøre avtaler om innleie av boliger på vegne av Rana kommune

Kommunens gjeldende administrative delegasjonsreglement omhandler delegasjon til produksjonssjefer og
generelle fullmakter til avdelingsledernivået i kommunen knyttet til fag, personal og økonomiansvar. Her står det
også at det er produksjonssjefens ansvar å differensiere fullmaktene til avdelingsledernivået gjennom
delegasjonsvedtak. Revisjonen har fått opplyst at det ikke foreligger delegasjonsvedtak for leder av Byggdrift,
men at det gikk frem av tidligere gjeldende delegasjonsreglement at han har fullmakt til å inngå leieavtaler på
kommunens vegne. Denne praksisen ble imidlertid ikke alltid fulgt tidligere, men revisjonen får opplyst at dette
har blitt strammet inn og at det nå alltid er leder for Byggdrift som signerer kontrakter om innleie av areal på
kommunens vegne.

27
28

Udatert
Revisjonen har etterspurt, men ikke mottatt flere kontrakter
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Som det går frem av kapittel 6.3.1 er det i hovedsak Flyktningetjenesten som står for innleie av boliger i
kommunen på privatmarkedet. Selv om Flyktningetjenesten står for selve prosessen med å anskaffe og leie inn
boliger for videre utleie er det leder for Byggdrift som signerer kontraktene. Byggdrift gjennomfører kontroll av
kontraktene og gjennomfører også kontroller i forhold til hva som er oppført i matrikkelen knyttet til de
eiendommene som leies inn.
6.3.3

System og rutiner for vurdering av habilitet knyttet til inngåelse av leieavtaler

I Rana kommunes etiske reglement for folkevalgte og ansatte 29 står det at alle som treffe beslutninger og
tilrettelegger for beslutninger er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Det står videre at ansatte og
folkevalgte har et selvstendig ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det.
Undersøkelsen viser at det ikke er etablert system eller rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt ved
inngåelse av leieavtaler eller for å dokumentere at habilitetsvurderinger er gjort. Kommunen benytter for
eksempel ikke egenerklæringer for å bekrefte egen habilitet i forbindelse med anskaffelse av utleieboliger.
Byggdrift opplever likevel at alle involverte aktører er åpne og ærlige om sine roller, og at kommunen har
kontroll på de habilitetsutfordringer som eventuelt skulle dukke opp. Det blir også pekt på at Rana kommune er
en liten kommune, og at de fleste forhold knyttet til kommunale innkjøp er tilstrekkelig gjennomsiktige.
6.3.4

System og rutiner for å ivareta kommunens behov ved inngåelse av leieavtaler

Det er ikke etablert system og rutiner for å sikre at kommunens behov blir ivaretatt når leieavtaler om areal til
boligformål inngås når det gjelder kontraktvarighet, oppsigelsesmuligheter, vedlikehold av boligen og
boligstandard. Byggdrift peker imidlertid på at kommunens standardkontrakter for innleie inneholder
formuleringer om for eksempel fordeling av ansvar og kostnader knyttet til vedlikehold av de boligene
kommunen leier. Fra Byggdrift blir det også pekt på at kontraktene kommunen inngår med utleiere med fordel
kunne ha vært tydeligere på en del punkter, med tanke på å avklare hvilke rettigheter og plikter kommunen har
innenfor leieforholdet.
I intervju opplyser Flyktningetjenesten at de er nøye på å vurdere og sikre forsvarlig boligstandard når de skal
inngå avtaler om å leie boliger, men hva dette innebærer er ikke nærmere definert. En vurdering som blir gjort
er en skjønnsmessig vurdering av om standarden på aktuell bolig ligger på et nivå som ikke er for
kostnadskrevende å holde vedlike. Det blir videre opplyst at Flyktningetjenesten forsøker å passe på at
husleieprisene i kommunale boliger holdes på et nivå som realistisk sett gjør flyktninger i stand til på sikt å
sørge for leilighet selv.
6.3.5

System og rutiner for oppfølging og evaluering av eksisterende leieavtaler

Rana kommune ikke har system og rutiner for å evaluere og følge opp kommunens leieavtaler med private
utleiere. Revisjonen har heller ikke fått opplyst at kommunen i enkelttilfeller følger opp og/eller evaluerer
eksisterende leieavtaler.

6.4
6.4.1

Vurdering
I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at grunnleggende krav i lov om
offentlige anskaffelser blir etterlevd i forbindelse med innleie av boliger?

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert skriftlige rutiner for hvordan kommunen skal gjennomføre
anskaffelser om innleie av boliger i det private markedet. Kommunen har imidlertid etablert en fast praksis for
innleie av boliger til bosetting av flyktninger. Praksisen innebærer at anskaffelser knyttet til boligleie først lyses
ut i lokalavisen, før kommunen mottar henvendelser med tilbud om boliger til leie, og inngår kontrakter om leie
av boliger. Stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført, viser at anskaffelser knyttet til innleie har blitt
lyst ut i lokalavis og at det har blitt utarbeidet kontrakter for innleie av boliger, jf. etablert praksis.
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Etter revisjonens vurdering er Rana kommunes praksis for innleie av boliger, med utlysning i lokalavis og
inngåelse av skriftlig kontrakt, ikke tilstrekkelig for å sikre at de grunnleggende kravene i lov om offentlige
anskaffelser etterleves, jf. § 5 i LOA. Dersom lovens krav om at utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling
av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier, må det etter revisjonens
vurdering foreligge skriftlige kriterier som valg av tilbyder skal gjøres på grunnlag av. På bakgrunn av kriteriene
bør kommunen videre dokumentere skriftlig hvorfor den eller de aktuelle tilbyderne blir valgt slik at prosessen
blir etterprøvbar.
Stikkprøvegjennomgangen viser at utlysningsteksten i lokalavisen ikke inneholder konkrete opplysninger om
eller krav til hvordan de innleide boligene skal se ut, hva de skal inneholde mv. Etter revisjonens mening kan
dette skape risiko for at hensynet til forutberegnelighet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad, jf. krav i LOA § 5.
Manglende opplysninger om hvilke boliger kommunen ønsker å leie, vil kunne medføre at tilbydere ikke uten
videre er kjent med hvilke premisser konkurransen gjennomføres på. Dette vil igjen kunne føre til at tilbydere
tilbyr boliger til kommunen som faller utenfor det behovet kommunen ønsker å dekke og dermed også faller
utenfor den reelle konkurransen om innleiekontrakten.
På bakgrunn av dette, mener revisjonen at Rana kommune bør vurdere å tydeliggjøre i utlysningene hvilke
behov kommunen har når det gjelder innleieboliger, og hvilke krav som stilles til hus/leiligheter utleiere tilbyr.
Dette vil kunne bidra til å sikre at krav i LOA § 5 til forutberegnelighet blir ivaretatt, og dessuten til å sikre at de
behovene kommunen selv har med hensyn til innleieboligenes størrelse, kvaliteter mv. blir ivaretatt.
6.4.2

I hvilken grad er det gjennom delegasjoner mv. tydeliggjort hvem som har myndighet til å gjøre
avtaler om innleie av boliger på vegne av kommunen?

Undersøkelsen viser at det ikke er tydeliggjort gjennom delegasjon hvem som har myndighet til å gjøre avtale
om innleie på kommunens vegne. Det er heller ikke fattet delegasjonsvedtak som beskriver nærmere hvilke
ansvarsområder og myndighet leder for Byggdrift har. Tydelig og utvetydig delegering er viktig for å sikre at det
ikke er tvil om myndighets- og ansvarsforhold i kommunen og revisjonen anbefaler at delegasjon til leder for
Byggdrift blir formalisert.
6.4.3

I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i
forbindelse med inngåelse av leieavtaler?

Kommunen har ikke etablert system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i forbindelse med
inngåelse av leieavtaler. Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer å etablere dette, for eksempel i form av
egenerklæringsskjema som legges i de aktuelle sakene, avkryssing der det bekreftes at habilitet er vurdert, eller
lignende, for å sikre fokus på og ivaretakelse av krav til habilitet ved innleie av boligareal. En slik ordning vil
kunne bidra til å øke bevisstheten knyttet til habilitetsvurderinger, og dermed også redusere risikoen for at
saksbehandlere som er involvert i slike prosesser er inhabile uten at man er bevisst på dette og/eller uten at
dette blir meldt fra om.
6.4.4

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer at kommunes behov blir ivaretatt ved
inngåelse av leieavtaler?

Kommunen har ikke definert hva som er kommunens behov ved inngåelse av leieavtaler. Revisjonen mener
kommunen bør avklare dette og etablere system og rutiner som gjør at kommunen i størst mulig grad sikrer at
definerte behov møtes og blir innfridd.
I intervju blir det vist til at det kan være hensiktsmessig å gjøre en evaluering av etablert mal. Revisjonen
anbefaler at dette blir gjort for å i størst mulig grad sikre kommunens interesser. I denne sammenhengen bør
kommunen også vurdere om det er hensiktsmessig å bruke ulike maler til ulike formål eller om alle kontrakter
kan ta utgangspunkt i samme mal.
6.4.5

I hvilken grad har kommunen system og rutiner som sikrer evaluering og oppfølging av
eksisterende leieavtaler?

Undersøkelsen viser at kommunen ikke har etablert system og rutiner som sikrer evaluering og oppfølging av
eksisterende leieavtaler. Revisjonen mener at kommunen bør sikre at eksisterende leieavtaler jevnlig blir fulgt
opp og evaluert. Dette blant annet for å sikre at kontraktene som blir inngått i tilstrekkelig grad reflekterer de
behovene kommunen har, og at kommunen betaler riktig pris for boligene som leies inn fra privatmarkedet.
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Videre mener revisjonen at slik oppfølging er viktig for å etterprøve at forhold som er nedfelt i kontrakten blir
fulgt opp i praksis, for eksempel med hensyn til ansvarsfordeling når det gjelder vedlikehold.
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7 Boligutleie til vanskeligstilte

7.1

Problemstillinger

Dette kapitlet omhandler problemstillingen Har Rana kommune etablert tilfredsstillende system og rutiner for
utleie av kommunale boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet med underproblemstillingene:


I hvilken grad har kommunen etablert retningslinjer for prioritering og tildeling av kommunal utleiebolig?



Er saksbehandlingen i forbindelse med boligtildeling i samsvar med sentrale krav i regelverket?

7.2

Revisjonskriterier

I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 står det at kommunen er forpliktet til å finne
midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne bestemmelsen pålegger arbeids- og
velferdsforvaltningen å skaffe midlertidig botilbud for personer i akutte nødsituasjoner. Det er krav knyttet til at
det midlertidige botilbudet er faglig forsvarlig (AVDir i Rundskriv 35 om lov om sosiale tjenester)
I Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fremgår det også at kommunen skal medvirke til å
skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette
kravet fremgår også av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7: «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». Disse lovtekstene viser begge til kommunens medvirkningsansvar når det gjelder å skaffe bolig til
vanskeligstilte i boligmarkedet.30
Det fremgår av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 41 at tildeling av sosiale tjenester
regnes som enkeltvedtak etter loven, og at forvaltningsloven dermed gjelder. Enkeltvedtak er i forvaltningsloven
§ 2 definert som «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer». Det framgår
av regjeringens rundskriv U-10/2002 «Boligsosialt arbeid» at enkeltvedtak blant annet skal sikre trygghet og
forutsigbarhet for søkerne. Videre fremgår det av rundskrivet at forvaltningsorganet skal påse at saken er så
godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Enkeltvedtak innebærer etter forvaltningsloven flere konkrete krav til
forsvarlig saksbehandling, som skriftlighet, begrunnelse og klagerett.
Utfyllende revisjonskriterier går frem av vedlegg 2 til rapporten.

7.3
7.3.1

Datagrunnlag
Retningslinjer for prioritering og tildeling av kommunal utleiebolig

Forskrift om tildeling av kommunale boliger
I februar 2015 vedtok kommunestyret i Rana kommune Forskrift om tildeling av kommunale boliger31. Den nye
forskriften trådte i kraft 1. april 2015, og har som formål å legge til rette for at personer som faller inn under
nærmere bestemte målgrupper kan få leie egnet kommunal bolig. Forskriften skal også sørge for at
rettsikkerheten til søkere til kommunale boliger økes. I forskriften står det at den er hjemlet i Kommuneloven § 6,
men det er ikke nærmere omtalt hvordan den forholder seg til forvaltningsloven, lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesteloven.

30
31

Gyldendal rettsdata. Kommentar til helse- og omsorgstjenesteloven §3-7. Note 33. Alice Kjellevold.
Rana kommune: Forskrift om tildeling av kommunale boliger. Vedtatt i kommunestyret i sak 3/15, 10.02.2015.
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Av saksframstillingen til kommunestyresaken der forskriften ble vedtatt, går det frem at forskriften er ment å
legge til rette for en mest mulig lik praksis ved behandling av søknader, samt styrket klageadgang i saker som
omhandler tildeling av bolig. Det går i tillegg frem at forskriften vil kunne være et verktøy for administrasjonen for
økt kvalitet i saksbehandlingen, samt at den gir mulighet for bedre styring, prioritering og oversikt over bruken
av kommunale boliger som boligsosialt virkemiddel.
I forskriften er det angitt målgruppe og tildelingskriterier for henholdsvis omsorgsboliger og
gjennomgangsboliger. Omsorgsboliger blir i forskriften definert som et tilbud til personer som grunnet for
eksempel alder, helse og funksjonshemming har et omfattende behov for en tilrettelagt bolig. Videre er det vist
til kriterier som skal vektlegges ved tildeling av kommunal omsorgsbolig. Kriterier som skal vektlegges ved
tildeling av omsorgsbolig, er følgende:







Søker må ha lovlig opphold i Norge og folkeregisterregistrert adresse i kommunen de siste to år forut for
søknad.
Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om alder i særskilte tilfeller.
Mulighet for å fortsette å bo hjemme med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut og
vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov.
Søker ikke er i stand til å ivareta seg selv i eget hjem med tilpassede tjenester.
Nåværende bolig er utformet slik at det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen
anses å være en urimelig løsning.
Søker anses å ha urimelig store vansker med å skaffe seg egnet bolig i det ordinære boligmarkedet.

§ 7 i forskriften omhandler inntekt og formue ved søknad om omsorgsbolig. Her står det at tildeling av
omsorgsbolig er ikke økonomisk behovsprøvd, men vurderes ut fra en helhetlig vurdering av den enkeltes
hjelpebehov og behov for tilpasset bosituasjon. Det står videre at flere omsorgsboliger har krav om innskudd fra
leietaker og at størrelse på innskudd og leiepris ikke anses som saklig grunn for å avslå tilbud om omsorgsbolig,
dersom søker ellers anses å ha forsvarlig økonomi til å dekke boutgiftene, eller har mulighet til å skaffe
finansiering.
Videre blir det gjort følgende presisering i forskriftens §7: «Det presiseres at krav til egenfinansiering også stilles
til søkere som har overdratt egen bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv.» Det blir til slutt
opplyst at det er anledning til å søke Husbankens bostøtte for reduksjon av boutgifter, samt startlån ved
innskudd.
For gjennomgangsboliger er målgruppen definert som personer som ikke selv, eller ved hjelp av annen offentlig
boligbistand, klarer å skaffe seg egnet bolig. Dette vil kunne omfatte personer som på grunn av helse,
funksjonshemming, økonomiske eller sosiale årsaker har behov for midlertidig bolig, og som etter faglig
vurdering har urimelig store vansker med å skaffe seg alternativ bolig selv. Kriterier som skal vektlegges ved
tildeling av gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, er følgende:









Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregisterregistrert adresse i Rana kommune siste to år
forut for søknad. Kravet til botid gjelder imidlertid ikke flyktninger som bosettes for første gang.
Søker skal som hovedregel være fylt 18 år. Ev. unntak skal gjøres i samråd med foresatte eller
barnevernet.
Søker har ikke egen bolig, eller mangler bolig etter utskriving fra institusjon/løslatelse fra fengsel.
Søker har tidsavgrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er under seks måneder igjen av
leietiden.
Søker har særlig behov for endring av eksisterende boforhold, grunnet helsemessige eller sosiale
problemer.
Søkers nåværende bolig vurderes som helsefarlig for søker/søkers barn.
Søker har urimelig store vansker med å skaffe seg alternativ bolig selv.
Søker kan dokumentere at forsøk over tid på å skaffe alternativ bolig ikke har ført frem.

Forskriftens § 18 omhandler vedtak. Her står det at «Begrunnet vedtak fattes etter gjeldende forskrift». Det står
videre at ved avslag på søknad skal vedtaket være begrunnet og at alle vedtak skal inneholde informasjon om
klageadgang, jf. også bestemmelsene i § 19. Det blir ikke opplyst hvordan forskriften forholder seg til
forvaltningslovens krav til enkeltvedtak.
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Av saksframstillingen til kommunestyresaken der forskriften ble vedtatt, går det frem at forskriften er ment å
legge til rette for en mest mulig lik praksis ved behandling av søknader, samt styrket klageadgang i saker som
omhandler tildeling av bolig. Det går i tillegg frem at forskriften vil kunne være et verktøy for administrasjonen for
økt kvalitet i saksbehandlingen, samt at den gir mulighet for bedre styring, prioritering og oversikt over bruken
av kommunale boliger som boligsosialt virkemiddel.
Vedtaksmaler
I forbindelse innføring av den nye forskriften, har kommunen utarbeidet felles vedtaksmaler for henholdsvis
omsorgsboliger og gjennomgangsboliger. I vedtaksmalene er det inkludert en rekke momenter saksbehandler
må sørge for at er dekket i hvert vedtak som blir fattet. Blant annet skal følgende momenter være inkludert i
vedtaksbrev fra Rana kommune:








7.3.2

Saksområde/hjemmel for vedtak
Beskrivelse av hva saken gjelder
Vedtak i saken
Begrunnelse av vedtaket med gjennomgang av hva vedtaket bygger på
Vurdering med informasjon om hvilke forhold som har blitt vektlagt
Informasjon om retten til å se sakens dokumenter, etter § 18 jf. § 19 i forvaltningsloven.
Informasjon om retten til å klage, jf. forskrift om tildeling av kommunal bolig i Rana kommune, og § 28 i
forvaltningsloven.
Saksbehandling knyttet til boligtildeling

Praksis rundt tildeling av kommunale boliger
I intervju opplyser ledere i de ulike fagavdelingene at det for tildeling av kommunale boliger i hovedsak er
skjønnsmessige vurderinger av de ulike brukernes behov som ligger til grunn for prioritering og tildeling av
kommunale boliger. To av de intervjuede opplyser at deres fagavdelinger forsøker å ta utgangspunkt i den nye
forskriften med retningslinjer når de skal prioritere og tildele kommunale boliger, men at det i praksis har vært
utfordrende å definere gode vurderingskriterier for tildeling av bolig med bakgrunn i forskriften, som reduserer
behovet for skjønnsvurderinger. Det blir blant annet pekt på at det innenfor rammene av den nye forskriften kan
være vanskelig å finne gode og tydelig kriterier for å grunngi avslag til brukere på søknader om kommunal bolig.
Revisjonen har fått opplyst at det har blitt diskutert internt i kommunen hvordan man skal forholde seg til den
nye forskriften, og hvorvidt den er gyldig innenfor alle de ulike fagavdelingene som tildeler kommunale boliger.
Det blir også opplyst at det ikke har blitt tydelig avklart hvorvidt det skal fattes enkeltvedtak eller ikke i
forbindelse med tildeling av kommunal bolig, selv om det i den nye forskriften er presisert at det skal fattes
vedtak i forbindelse med tildeling av kommunale boliger.
For de enhetene som opplyser at de fatter enkeltvedtak eller skriver tildelingsbrev, har revisjonen gjennomgått
stikkprøver av enkeltvedtak eller tildelingsbrev for å vurdere i hvilken grad disse er i samsvar med krav i
forvaltningsloven og lokal forskrift om tildeling av bolig.
Tildeling og saksbehandling i Flyktningetjenesten
Revisjonen får opplyst at det i forbindelse med tildeling av boliger til flyktninger, har blitt diskutert internt i
kommunen hvorvidt det skal fattes enkeltvedtak eller ikke. Fra Flyktningetjenesten blir det opplyst at
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener det er unødvendig å fatte enkeltvedtak knyttet til bosetting
av flyktninger, da dette allerede er gjort i statsforvaltningen. Flyktningetjenesten fatter derfor ikke vedtak om
tildeling av bolig til flyktninger i kommunen og anser vedtak fra staten om bosetting i kommunen som utløsende
for rett til bolig. Flyktninger som blir bosatt i kommuner søker ikke om å få tildelt bolig.
Revisjonen har mottatt dokument som viser at kommuneadvokaten i Rana 32 vurderer det slik at det skal fattes
enkeltvedtak ved tildeling av bolig ved førstegangsbosetting med klagerett etter fvl. § 28. Kommuneadvokaten
mener videre at forskriften er vedtatt av kommunestyret for å gjelde når flyktningetjenesten tildeler bolig.
Revisjonen er imidlertid ikke kjent med hvordan kommuneadvokatens vurdering er gjort kjent i kommunen.
Revisjonen får opplyst fra leder for Flyktningetjenesten at dersom kommunen beslutter at også
Flyktningetjenesten skal fatte vedtak ved bosetting, så skal de sørge for at dette kommer på plass.
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Tildeling og saksbehandling i Miljøterapeutisk avdeling
Av intervju går det fram at heller ikke Miljøterapeutisk avdeling fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven om
tildeling av kommunal bolig til sine brukere. Det blir opplyst at det i avdelingen har vært diskutert hvorvidt de
skal fatte enkeltvedtak i anledning tildeling av kommunal bolig, men at avdelingen har valgt å ikke gjøre dette. I
stedet blir det sendt ut tildelingsbrev til de brukerne som får tildelt bolig. Søkere som ikke fikk tildelt bolig mottok
tidligere ikke brev med avslag om dette og grunnen til dette blir opplyst å være at kommunen fortsatt anerkjente
søkernes behov for bolig selv om de ikke fikk tildelt dette. I forbindelse med rådmannens verifisering av
forvaltningsrevisjonsrapporten blir det opplyst kommunen nå har fått på plass rutiner på dette området.
Revisjonen har gjennomgått de to tildelingsbrevene fra Miljøterapeutisk avdeling. I disse blir det informert om at
bolig har blitt tildelt, samt planlagt innflyttingsdato for den som har fått tildelt bolig. Det er i tildelingsbrevene ikke
vist til hjemmel for tildelingen/vedtaket som er gjort, begrunnelse for avgjørelsen som er tatt eller vurderinger
som er gjort i tilknytning til tildeling av kommunal bolig. Videre er det i brevene ikke informert om rett til å klage
på vedtaket/tildelingen, eller om retten til å se sakens dokumenter.
Tildeling og saksbehandling ved omsorgskontoret
Omsorgskontoret fatter enkeltvedtak i forbindelse med tildeling av kommunal bolig. Begge enkeltvedtakene
Omsorgskontoret har fattet som revisjonen har sett nærmere på, følger kommunens nye felles vedtaksmal for
tildeling av kommunal omsorgsbolig. I begge vedtakene er det vist til hjemmel for vedtaket, og det fremgår
tydelig hva saken gjelder. Videre går vedtak i saken, med begrunnelse og vurdering av vektlagte forhold, tydelig
frem. I begge vedtakene er det informert om retten etter § 18, jf. § 19 i fvl.til å se sakens dokumenter, samt om
retten til å klage (herunder klagefrist, klageinstans og den videre fremgangsmåten ved klage) etter fvl. § 28 og §
24 i Forskrift om tildeling av kommunale boliger i Rana kommune.
Saksbehandling i seksjon for boligsosialt arbeid (rus og psykisk helse)
Undersøkelsene revisjonen har gjennomført viser at også seksjon for boligsosialt arbeid fatter enkeltvedtak når
de tildeler kommunal bolig til sine brukere. Stikkprøvegjennomgangen viser at enkeltvedtakene i seksjonen ikke
er basert på Rana kommune sine felles vedtaksmaler for tildeling av kommunale boliger. I begge de to
enkeltvedtakene revisjonen har sett på, er det vist til hjemmel for vedtak, og hva sakene gjelder. Det fremgår
tydelig hva vedtaket er, samt hva som er begrunnelsen for vedtaket, og hvilke vurderinger som er gjort. Videre
er det informert om at vedtakene kan påklages til Fylkesmannen for Sosiale saker i Nordland, jf. Lov om
pasient- og brukerrettigheter § 7-2. Det er også informert om tre ukers klagefrist etter forvaltningsloven, samt
klageinstans og fremgangsmåte ved klage. I vedtakene er det ikke informert om retten etter forvaltningsloven §
18, jf. § 19 i fvl. til å se sakens dokumenter.
Det blir opplyst at seksjon for boligsosialt arbeid ikke har tatt i bruk de nye vedtaksmalene i forbindelse med
tildeling av kommunale boliger. De har heller ikke revidert seksjonens eksisterende vedtaksmaler i etterkant av
innføringen av ny forskrift og nye vedtaksmaler.
Grensedragning mot NAV Saksbehandling i NAV
Revisjonen får opplyst at NAV fatter vedtak ved tildeling av akutt botilbud der det fremgår at NAV dekker
døgnoppholdene økonomisk. Det blir imidlertid opplyst at vedtakene NAV har fattet ikke vært gode nok på å
definere hva vedtakene gjelder i form av for eksempel antall døgn vedtakene gjelder for. Revisjonen har ikke
gjennomfør stikkprøver av vedtak fattet av NAV.

7.4
7.4.1

Vurdering
I hvilken grad har kommunen etablert retningslinjer for prioritering og tildeling av kommunal
utleiebolig?

Revisjonen mener det er positivt at Rana kommune har utarbeidet en lokal forskrift for tildeling av kommunale
boliger, med beskrivelse av hvem som utgjør målgruppen for omsorgsboliger og gjennomgangsboliger.
Revisjonen mener det kunne vært en fordel om forskriften presiserte hvordan den forholder seg til
forvaltningsloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesteloven
som alle vil være overordnet forskriften.
I undersøkelsen opplyser imidlertid flere av de intervjuede at det kan være vanskelig å bruke forskriften.
Revisjonen vil derfor peke på at det er viktig å drøfte videre hvordan forskriften skal brukes og vurdere etter en
tid om det er behov for å revidere den. Revisjonen mener videre at det kan være grunn til å stille spørsmål ved
blant annet to forhold ved forskriften. For det første om forskriften i tilstrekkelig grad bidrar til at omsorgsboliger
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blir tildelt som et tilbud knyttet til nødvendige helse- og omsorgstjenester33 på en likeverdig måte (se kap. 5.3.1).
For det andre er det ikke tydelig hvordan formuleringen: «Det presiseres at krav til egenfinansiering også stilles
til søkere som har overdratt egen bolig eller annen formue som gav/gavesalg/forskudd på arv.» i forskriftens § 7
skal forstås og etterleves.
7.4.2

Er saksbehandlingen i forbindelse med boligtildeling i samsvar med sentrale krav i regelverket?

Undersøkelsen viser at det i to av fagavdelingene som tildeler kommunale boliger til vanskeligstilte,
Flyktningetjenesten og Miljøterapeutisk avdeling, ikke blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven i forbindelse
med tildeling av bolig. For vedtak fattet av Miljøterapeutisk avdeling mener revisjonen at det følger av helse- og
omsorgstjenesteloven § 2-2 at forvaltningsloven gjelder for helse- og omsorgstjenester og at det derfor skal
fattes vedtak etter forvaltningsloven ved tildeling av bolig ved denne avdelingen. Kommunen må derfor sikre at
dette blir gjort slik at brukernes rettigheter blir ivaretatt. Det blir opplyst i forbindelse med verifisering av
forvaltningsrevisjonsrapporten at Miljøterapeutisk avdeling har fått på plass nye rutiner. Det er viktig at disse
rutinene sikrer at vedtak alltid blir fattet.
Når det gjelder begrunnelsen for at revisjonen mener at det også bør fattes enkeltvedtak ved tildeling av boliger
til flyktninger er begrunnelsen mer sammensatt. Kommunenes avgjørelse om å inngå avtale med staten om å
bosette et bestemt antall flyktninger, skjer først ved vedtak som gjelder et antall personer som ikke er individuelt
identifiserte. En slik avgjørelse ser da ut til å rette seg mot en «ubestemt krets» og faller utenfor enkeltvedtak
etter fvl. § 2.
Videre gjør imidlertid kommunen vedtak om å bosette flyktninger gjennom individuelle avgjørelser knyttet til
hvilken spesifikk bolig som skal tildeles den enkelte flyktning. Disse avgjørelsene vil da være rettet mot «en eller
flere bestemte personer», jf. fvl. § 2, ettersom slike avgjørelser baserer seg på hva som er egnet bolig for den
enkelte flyktning og de behov flykningene har vedrørende størrelse, plassering og lignende.
Revisjonen mener at vurderingen i tvilstilfeller bør være påvirket av betraktninger om hva som bør gjelde i det
enkelte tilfellet. En slik betraktning av hva som bør gjelde er hvorvidt det er hensiktsmessig å regulere
førstegangsbosetting av flyktninger som enkeltvedtak. Dersom førstegangsbosetting og tildeling av
flyktningebolig defineres som enkeltvedtak vil dette pålegge kommunen et større ansvar under
saksbehandlingen, og åpne for klageadgang på enkeltvedtak etter fvl. kap. VI, som muligens kan framstå som
upraktisk og unødvendig ved boligtildeling ved førstegangsbosetting av flyktninger. I utlendingslovens § 95
vedrørende bosetting av utlending som har søkt beskyttelse, er det spesifisert at utlendingsmyndighetenes
vedtak om tildeling av botilbud og overføring til nytt bosted ikke skal begrunnes og ikke kan påklages etter fvl.
§§ 24 og 25 og §§ 28 til 34.
Av Stortingets justiskomité ved lovbehandling, jf. Innst. O.II (1966-67) side 3-4, følger det at rammen for hva
som skal anses som enkeltvedtak kan trekkes noe videre ved tvilstilfeller, og at man i tvilstilfeller bør anse
vedtaket som individuelt. Det er også nevnt her at det etter forholdene kan tenkes at det er rimelig å bruke
enkelte bestemmelser om enkeltvedtak analogisk ut fra forvaltningsmessige ulovfestede prinsipper om forsvarlig
saksbehandling, ved behandling av forskrifter som etter sitt innhold og virkning ligger nær opp til enkeltvedtak.
Revisjonen mener det er grunnlag for å hevde at tildeling av bolig til flyktninger er et tvilstilfelle der
forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak bør anvendes. Etter revisjonens mening er ulike
upraktiske aspekter for kommunen ved å behandle førstegangsbosetting av flyktninger som enkeltvedtak, ikke
hensyn som bør gå foran den enkelte flyknings rett til forsvarlig saksbehandling, nødvendige adgang til å få
innsyn, begrunnelse og anledning til å klage på vedtaket.
Samlet sett er det derfor revisjons vurdering at kommunens avgjørelse om tildeling av bolig til flyktninger, bør
anses som enkeltvedtak etter fvl. § 2 og kommunen bør derfor sikre at dette blir gjort.
Revisjon vil også peke på at konklusjonen om at det skal fattes enkeltvedtak i forbindelse med tildeling av
kommunal bolig, er den samme konklusjonen som kommuneadvokaten i Rana har kommet til (september
2015). Kommuneadvokaten har videre kommet til at lokal forskrift om tildeling av bolig også gjelder for
Flyktningetjenesten. Revisjonen registrerer imidlertid at en ved Flyktningetjenesten per januar 2016 ikke
opplever at det er bestemt at det skal fattes vedtak ved tildeling av flyktningeboliger i kommunen. Revisjonen vil

33

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
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peke på at det er viktig at kommunen sikrer at informasjon som er ment å avklare kommunens praksis blir
formidlet til rette vedkommende og tatt stilling til på ulike nivå i organisasjonen.
Revisjonen mener det er positivt at kommunen har utarbeidet vedtaksmaler til bruk ved tildeling av kommunale
boliger til vanskeligstilte og mener at malene bidrar til å sikre at forskrift og forvaltningslovens regler for
saksbehandling blir fulgt. Kommunen bør sikre at alle enheter som fatter vedtak om tildeling av bolig benytter
malene.
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8 Konklusjon og anbefalinger

Undersøkelsen viser at det har vært mange pågående prosesser rundt organiseringen av eiendoms- og
boligforvaltningen i Rana kommune de siste årene. I undersøkelsen blir det pekt på at flere omskiftninger i
politisk og administrativ ledelse i kommunen har vært utfordrende å håndtere. Rådmannen viser til at
kommunen disponerer for mye areal og at det er nødvendig å få oversikt over eiendomsmassen og prisingen av
denne og å gjennomføre en gjennomgang i forhold til organisering av eiendomsforvaltningen. Rådmannens plan
er å legge frem en sak som omhandler organisering av eiendomsforvaltningen for kommunestyret i løpet av
første kvartal 2016.
Denne rapporten peker på en rekke forbedringsområder, men også på positivt arbeid som er satt i gang som for
eksempel utvikling av kommunal forskrift for tildeling av bolig. Det er også positivt at det er tatt initiativ til å få
etablert samarbeid på tvers av avdelinger som er involvert i boligforvaltning. Etter revisjonens vurdering er
forbedringspotensialet særlig knyttet til å etablere systemer som sikrer at kommunen vurderer sin eiendoms- og
boligforvaltning på en hensiktsmessig måte, og som gir tydelig oversikt over mål, tiltak og risikoområder og
oppfølging og ansvar i forhold til disse. Det er viktig at kommunen får oversikt over det arealet den disponerer
og vurderer omfanget av arealet, samt systematisk vurderer hva som er mest hensiktsmessig av å henholdsvis
eie og leie.
Revisjonen vil derfor anbefale at Rana kommune setter i verk følgende tiltak:

1. Gjennomfører systematiske vurderinger av i hvilken grad kommunen skal kjøpe, selge, eie eller leie
eiendom og boliger, og hva som er mest hensiktsmessig økonomisk, styringsmessig og i forhold til de
formål byggene er ment å ha.
2. Kartlegger hvorfor kommunen har høye utgifter per kvadratmeter knyttet til eiendomsforvaltningen og gjør
en vurdering per tjenesteområde av hvor det eventuelt er mulig å kutte kostnader.
3. Etablerer system for å evaluere bruken av og behovet for kommunale utleieboliger for å sikre oppdatert og
relevant styringsinformasjon. Kommunen bør i denne sammenhengen etablere samlet oversikt over bruk av
gjennomgangsboliger og sikre planmessig oppfølging av beboere i disse.
4. Gjennomfører systematiske risikovurderinger knyttet til eiendoms- og boligforvaltningen og under dette
kartlegger konsekvenser av en fragmentert boligforvaltning
5. Sikrer tydelig styring av eiendoms- og boligforvaltningen ved å
a) Utarbeide mål for eiendomsforvaltningen inkludert krav til lønnsomhet
b) Etablere et system for å evaluere egen eiendomsforvaltning, inkludert boligforvaltning, som omfatter
planlagt gjennomføring, status i forhold til gjennomføring og hvem som har ansvar for hva. Også årlig
rapportering i forhold til boligpolitisk plan 2012-2022 bør organiseres på en slik måte.
c) Etablere et bedre system og rutiner for kvalitetssikring av tjenestedata som blir rapportert til KOSTRA
både for å ivareta lovkrav og for å få korrekte styringsdata
d) Formalisere delegasjoner
e) Avklare og oppdatere mandatet til boligsosialt nettverk
6. Vurderer om det er mulig å iverksette tiltak for å bidra til å møte etterspørselen etter boliger i økt grad.
7. Sikrer at mottakere av kommunens helse- og omsorgstjenester får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud jf
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Bistand til å ivareta egen boevne for å i størst mulig grad unngå bruk
av akutte overnattingstilbud, bør sees i forhold til dette.
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8. Finner løsninger som sikrer at kvalitetskrav knyttet til akutt botilbud j §27 i Rundskriv 35 om lov om sosiale
tjenester blir overholdt og vurderer å etablerer en minimums kvalitetsstandard for alle kommunale boliger.
9. Organiserer vedlikehold av boliger på en slik måte at alle boliger blir tilstrekkelig ivaretatt. Kommunen bør
videre vurdere å etablere rammeavtaler knyttet til vedlikeholdsarbeidet for å sikre best mulig pris for
arbeidet og for å redusere risikoen for brudd på regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.
10. Sikre at det ved tildeling av bolig til vanskeligstilte blir fattet vedtak i samsvar med forvaltningslovens krav
også i Miljøterapeutisk avdeling og i Flyktningetjenesten.
11. Sikre at kravene i lov om offentlige anskaffelser etterleves, jf. § 5 i LOA ved innleie av boliger som skal leies
ut av kommunen ved at det blir
a) utarbeidet skriftlige kriterier som valg av tilbyder skal gjøres på grunnlag av
b) dokumentert skriftlig hvorfor den eller de aktuelle tilbyderne blir valgt
c) tydeliggjort i utlysningene hvilke krav og behov kommunen har når det gjelder innleieboliger

12. Etablerer system og rutiner for å sikre at krav til habilitet blir ivaretatt i forbindelse med inngåelse av
leieavtaler, for eksempel i form av egenerklæringsskjema som legges i de aktuelle sakene, avkryssing der
det bekreftes at habilitet er vurdert, eller lignende.
13. Sikrer at eksisterende avtaler for innleie av boliger jevnlig blir fulgt opp og evaluert for å ivareta kommunens
interesser.
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier

Krav til internkontroll
Av kommuneloven § 23 andre ledd, går det frem at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll.»
Kommuneloven beskriver ikke nærmere hva som menes med «betryggende kontroll», men i Ot.prp.nr.70 (20022003) fremgår det at «Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å
etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens
ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer
rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at
formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.»
Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og
ansatte, med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder:




Målrettet og effektiv drift
Pålitelig ekstern rapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regelverk.

Flere rammeverk gir retningslinjer for utarbeiding av overordnet internkontrollsystem. Et av de mest brukte
rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen, som sist ble oppdatert i 2013.34 Hovedelementene i
COSO-modellen er felles for flere ulike rammeverk for internkontroll. De sentrale elementene er:






Styrings- og kontrollmiljø
Risikokartlegging og -vurdering
Kontrollaktiviteter
Kommunikasjon og informasjon
Oppfølging fra ledelsen

Ifølge COSO-modellen skal mellom annet risikokartlegginger og -vurderinger sikre at de
arbeidsprosessene der det er mest sannsynlig at svikt, feil eller mangel oppstår, og der dette samtidig får størst
konsekvenser, blir identifisert. Det er viktig at sentrale mål, arbeidsprosesser og oppgaver er tydelig definerte,
som et utgangspunkt for risikovurderingene. Videre er det er et mål at leiinga, basert på identifiserte risikoer,
skal sette i verk målretta tiltak for å redusere risiko der det er behov for det.
I Rana kommunes økonomireglement35 blir det i kapittel 4 Internkontroll vist til at alle virksomheter skal etablere
systemer og rutiner som har innebygd internkontroll for å sikre blant annet at:




Måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og
resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres
Effektiv ressursbruk
Virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre
økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte

Det går også frem av økonomireglementets internkontrollkapittel at «alle virksomheter skal sørge for at det
gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller
deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter» 36. De evalueringene som blir gjennomført skal belyse
hvor hensiktsmessig eierskap, organisering og virkemidler innenfor virksomhetene er. Hvor ofte evalueringer av

COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013).
Udatert
36
Rana kommune: Økonomireglement, s. 29.
34
35
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effektivitet, måloppnåelse og resultater skal gjennomføres, må vurderes ut fra de ulike virksomhetenes egenart,
risiko og vesentlighet.

Regelverk om anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) gjelder når kommunen skal inngå en leiekontrakt, se KOFA sak 2007/20
premiss 28-32. Dette betyr at de grunnleggende kravene i lovens § 5 skal følges ved leie av bygg. I lov om
offentlige anskaffelser § 5 står det at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy
forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling
mellom leverandører. Det står videre at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse og
at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas
gjennom anskaffelsesprosessen. Om utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter står det
følgende i §5:
«Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og
ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne lov kommer til anvendelse.»
I § 6 i loven stilles det i tillegg krav om at det skal tas hensyn til livsløpskostnader og miljø i planleggingsfasen.
Leie av bygg er unntatt forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Unntaket gjelder for leie av bygg som
eksisterer på det tidspunktet kontrakten inngås. Unntaket kan også gjelde bygg som ennå ikke er ferdigstilt,
forutsatt at leietaker ikke har vesentlig innflytelse på byggeprosessen. Unntaket gjelder kun selve
leiekontrakten, slik at anskaffelser av en tjeneste knyttet til prosessen med å inngå leiekontrakt, for eksempel
meglertjenester, må gjøres i samsvar med reglene i forskriften.
Inngåelse av leiekontrakter i bygg som skal oppføres må vurderes opp mot forskrift for offentlige anskaffelser
dersom denne kan regnes som en bygge- og anleggskontrakt. I slike tilfeller må det gjøres en vurdering av
grensedragning mellom en leiekontrakt som er unntatt fra forskriften og en bygg- og anleggskontrakt som er
underlagt forskriften.
Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet veiledere knyttet til god praksis for kontraktsinngåelse og
oppfølging. Difi skriver blant annet at «En god og balansert leiekontrakt sammen med en god kravspesifikasjon,
er avgjørende for at man skal få et velfungerende leieforhold.»

Utleie av boliger til vanskeligstilte
Menneskerettsloven har i §2 nr 2 gjort den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter til en del av norsk rett. I konvensjonens art. 11 slås fast "retten for enhver til en tilfredsstillende
levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av
sine leveforhold.
I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 står det at kommunen er forpliktet til å finne
midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne bestemmelsen pålegger arbeids- og
velferdsforvaltningen å skaffe midlertidig botilbud for personer i akutte nødsituasjoner. Det er krav knyttet til at
det midlertidige botilbudet er faglig forsvarlig (AVDir i Rundskriv 35 om lov om sosiale tjenester)
I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 fremgår det at kommunen skal medvirke til å
skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette
kravet fremgår også av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7: «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
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årsaker». Disse lovtekstene viser begge til kommunens medvirkningsansvar når det gjelder å skaffe bolig til
vanskeligstilte i boligmarkedet.37
Ifølge kommentar til lov om sosiale tjenester i NAV § 15 innebærer en medvirkning at kommunen deltar i
planlegging av å løse boligproblemer for bostedsløse generelt.38 Det fremgår av forarbeid til loven (Ot.prp. nr.
103 2008-2009) at medvirkningsansvaret etter sosialtjenesteloven gjelder i forhold til alle vanskeligstilte som
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det fremgår videre at dette ansvaret forutsetter at
kommunen har kjennskap til alle grupper vanskeligstilte boligsøkere og deres behov. 39
En kommunalt disponert bolig er en bolig som kommunen eier eller leier til ulike formål, blant annet til
husstander som av ulike grunner selv ikke klarer å skaffe seg bolig. Det vanligste er at kommunen eier boligene,
men kommunen kan også leie inn boliger for framleie, noe som gjerne omtales som innleie. 40 Det fremgår av
NOU 2011:15 at «medvirkningsplikten ikke er knyttet direkte opp mot etablering i kommunale boliger, men til å
skaffe en bolig. Kommunal bolig kan være det mest realistiske eller hensiktsmessige, avhengig av den enkeltes
situasjon og situasjonen på boligmarkedet.»
Kommunene gis handlingsrom til å organisere arbeidet med boliger til vanskeligstilte ut fra behovene i den
enkelte kommune, som det står i lovens forarbeider (Ot.prp. nr.103 2008-2009). Det fremgår av NOU 2011:15
«Rom for alle» at den kommunale boligsektoren stiller store krav til kompetanse og helhet i forvaltningen. Det
gjelder både samhandlingen mellom eiendomsutvikling og tildeling av boliger, og mellom de faginstansene som
har ansvaret for ulike målgrupper. Videre omtales fem suksessfaktorer som gjenspeiler utfordringer med å få i
stand god gjennomføring av det boligsosiale arbeidet i kommunene:






Samordning
Forankring og eierskap
Overordnet strategi for arbeidet
Boligsosial kompetanse
Økonomiske ressurser

I rundskriv om «Boligsosialt arbeid» vises det til viktigheten av godt samarbeid og koordinering mellom de
relevante fagavdelingene. I rundskrivet står det også at eiere og forvaltere av kommunale boliger bør ha
avklarte roller og oppgaver for håndtering av eventuelt mislighold i kommunens leie- og låneforhold.41 Det vises
til at dersom en beboers mislighold vedvarer, bør sosialtjenesten kontaktes og tiltak iverksettes. Kommunen må
også ha rutiner for å følge opp klager fra naboer eller styret i borettslaget/ sameiet. 42
Utlendingsloven § 95 omhandler innkvartering ved søknad om beskyttelse. Her står det følgende:
«En utlending som søker beskyttelse, skal gis tilbud om innkvartering. En utlending som har fått avslag
på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise.
Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innkvarteringsordninger, herunder
bestemmelser om tildeling og bortfall av botilbud.
Forvaltningsloven §§ 24 og 25 om begrunnelse og §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for
utlendingsmyndighetenes vedtak om tildeling av botilbud og overføring til nytt innkvarteringssted.
Forvaltningsloven §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om
kommunebosetting og bortfall av botilbud»

Krav til koordinerte tjenester
I helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 4 omtales krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. Her står
det i § 4-1 om forsvarlighet at Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og
koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.
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Gyldendal rettsdata. Kommentar til helse- og omsorgstjenesteloven §3-7. Note 33. Alice Kjellevold.
Gyldendal rettsdata. Kommentar til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15. Note 27. Alice Kjellevold
39
Ot.prp. nr 103 2008-2009)
40
Rundskriv U-10/2002
41
Rundskriv U-10/2002
42
Rundskriv U-10/2002
38

53

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler
Det fremgår av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 41 at tildeling av sosiale tjenester
regnes som enkeltvedtak, og forvaltningsloven gjelder. Enkeltvedtak er i forvaltningsloven § 2 definert som «et
vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer». Det fremgår av regjeringens
rundskriv U-10/2002 «Boligsosialt arbeid» at enkeltvedtak blant annet skal sikre trygghet og forutsigbarhet for
søkerne. Videre fremgår det av rundskrivet at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak fattes.
Forvaltningslova stiller ei rekke krav til sakshandbehandling i kommunen i forbindelse med enkeltvedtak. Blant
annet skal kommunen:
-

forberede og avgjøre saka uten ugrunnet opphold (§ 11a)
gi foreløpig svar dersom det tar mer enn 1 måned å avgjøre saken (§ 11a)
grunngi vedtak (§§ 24 og 25)
gi skriftlig melding om vedtak og opplysninger om klagetilgang m.v. (§§ 23 og 27)

Av forvaltningsloven § 23 går det fram at et enkeltvedtak i all hovedsak skal være skriftlig. Videre går regler om
begrunnelse frem av forvaltningsloven §§ 24 og 25. I følge § 24 første ledd skal et enkeltvedtak grunngis, mens
det av § 24 andre ledd går frem at forvaltningsorganet kan la være å gi en samtidig begrunnelse i saker om
«fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter.» En part kan likevel kreve at ei begrunnelse blir
gitt etter at vedtaket er fattet. Bernt peker i en lovkommentar på at «§ 24 fastsetter bare når parten har rettslig
krav på å få skriftlig begrunnelse. Det er intet i veien for at myndighetene gir begrunnelse selv om parten ikke
har krav på det. Det vil følge av prinsippene for god forvaltningsskikk at myndighetene i noen grad må begrunne
avgjørelser og uttalelser ut over det som følger av § 24 direkte.»
I følge § 25 første ledd skal det i begrunnelsen av enkeltvedtak vises til de regler vedtaket bygger på, med
mindre parten kjenner reglene. Det går videre fram at dersom det er nødvendig for å sette parten i stand til å
forstå vedtaket, skal begrunnelsen gjengi innholdet av reglene vedtaket bygger på. Av § 25 andre ledd går det
fram at «I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske
forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den
tidligere framstilling tilstrekkelig.» Videre går det fram at «De hovedhensyn som har vært avgjørende ved
utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i
alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.»
Av forvaltningsloven § 27 går det fram at det forvaltningsorgan som har fatta vedtaket, skal sørge for at partene
blir underrettet om vedtaket så snart som mulig, og at det i underretningen skal opplyses at det er mulig å klage,
klagefrist, klageinstans og nærmere om framgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å sjå
dokumenta i saka.

Habilitetsregler
Forvaltningsloven § 6 inneholder regler som angir når offentlige tjenestemenn er innhabile:
«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en
forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær
som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til
en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part
etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
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2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller
arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med
andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet;
blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham
selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er
reist av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet
tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller
partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker
sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen»

Krav til KOSTRA rapportering
I § 49 i kommuneloven står det at «Kommuner og fylkeskommuner plikter å gi departementet løpende
informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer.»

I denne sammenheng viser revisjonen også til § 8 i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner,
der det står at «Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i
kommunens og fylkeskommunenes regnskapsrapport og tjenesterapportering har en tilstrekkelig kvalitet.»

Krav til kvalitet i akutt døgntilbud
§27 i Rundskriv 35 om lov om sosiale tjenester (AVDir) omtaler krav til kvalitet til overnattingssted som skal
benyttes i forbindelse med tildeling av midlertidig botilbud. Her står det følgende:
«Det midlertidige botilbudet som benyttes må være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte
tjenestemottakers behov. Tjenestemottaker skal sikres en selvstendig tilværelse med mulighet til å
opprettholde relasjoner og sosialt nettverk, delta i alminnelige daglige aktiviteter, og kunne være i eller
forsøke å finne seg arbeid. NAV-kontoret må vurdere om det midlertidige botilbudet er egnet til å ivareta
disse behovene.
Det midlertidige botilbudet må ha en forsvarlig standard. Det skal normalt være god tilgang til bad og
toalett, mulighet for matlaging og vask av tøy. Tjenestemottaker skal ha rett til privatliv og kunne motta
besøk. Hvis tjenestemottaker er utestengt fra å benytte egen enhet eller eget rom store deler av døgnet,
fyller ikke tilbudet kravene som stilles til midlertidig botilbud.
NAV-kontoret må sikre at det midlertidige botilbudet som benyttes er forsvarlig. Hvis kontoret finner det
hensiktsmessig, bør det inngås kvalitetsavtaler med leverandører av midlertidige botilbud.
NAV-kontoret må sikre at det midlertidige botilbudet i seg selv og for den enkelte er forsvarlig også der
kontoret benytter et tilbud i en annen kommune.»

»
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