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Rådmannens forslag til vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken,
såfremt kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune lagde i 2013 en helhetlig rusplan. Planenes tiltak nr 4.8.7 lyder som følger:
Det har vært en arbeidsgruppe rundt dette bestående av kommunalsjef, ruskonsulent, Navleder, driftsleder eiendom, saksbehandler i forvaltningstjeneste, fagleder boligsosialt team og
enhetsleder i enhet for psykisk helse og habilitering. Gruppen har hatt tre møter (se vedlegg).

Saksutredning:
Målgruppe:
Søgne kommune har personer med kjent rusavhengighet som vurderes å ville profittere på egen
rehabilitering ved å få mulighet til å gå fra en leiesituasjon til en eiesituasjon når det gjelder
bolig. Det er ønskelig å muliggjøre dette i prosjekts form ved å tilrettelegge fra kommunens
side, slik at aktuelle personer/familier gis mulighet til kjøpe en kommunalt eid bolig.
Arbeidsgruppen ser for seg å gi denne muligheten til 2-3 stykker, slik at ordningen kan prøves
ut.
Avtale med aktuelle personer:
Arbeidsgruppen mener det er nødvendig at det lages kontrakter knyttet til denne type salg, der
det lages ett sett av betingelser som blant annet sikrer kommunen forkjøpsrett hvis kjøper en
gang vil selge boligen. Det vil videre bli vurdert om en salgskontrakt bør inneholde andre
momenter. Det er viktig å poengtere at dette er et prosjekt, der denne type tilrettelegging
prøves ut.

Aktuelle løsningsforslag knyttet til boliger/eiendommer:
Kommunale boliger i Krogane 36 og eventuelt 38 frigjøres, og inngår i prosjektet. Boligene
inneholder i 1.etg: gang,trapperom, berederrom under trapp, bad m/wc, 2 soverom, stue og
kjøkken. 2.etg: trapp, gang, bod og soverom.
Denne type bolig er såpass gamle at vi slipper tilbakebetaling av tilskudd i.h.t Husbankens
retnignslinjer. I eiendomsmarked i Søgne finnes det i dag 2 og 3 roms leiligheter til ca 2 mill.
som er aktuelle for nye tilpassede leiligheter for vårt behov.
Organisering:
Det beregnes innsats fra ansatte innen ulike instanser i kommunen knyttet til planlegging,
oppfølging og gjennomføring. Det er i tillegg sendt søknad til Helsedirektoratet om statlig
tilskudd stort kr 300 000,- til koordinator av prosjektet, da det vurderes som nødvendig med
ekstraordinær innsats over tid for å følge opp og sikre ulike deler av tiltaket.
Søknaden ble innvilget, og kommunen er tildelt kr 300 000,- i tilskudd til koordinering og
oppfølging av dette prosjektet
«Økonomi:
Hvis boligene i leie til eie-prosjektet selges som forutsatt vil det gi salgsinntekter som kan
brukes til å kjøpe nye kommunale boliger. Inntektene vil imidlertid ikke komme før om fem år.
For å kjøpe nye boliger de nærmeste årene, inntil eventuelle salg er gjennomført, må en bruke
bevilgningene til boligformål til kjøp av nye boliger. Søgne kommune har årlig bevilget
800 000 kroner til boligformål. Per i dag er rundt 1,3 mill. kroner disponibelt til dette formålet.
Husbanken kan gi inntil 40 prosent tilskudd til utleieboliger. Inkludert tilskudd fra Husbanken
vil en kunne kjøpe boliger for inntil 3,5 mill. kroner gitt eksisterende midler og at det bevilges
800 000 kroner til boligformål også i 2015.»
Forslag til konsept
1. Kommunen tilbyr å selge to leiligheter (Krogane 36 og 38) til 1 750 000 kroner i en leie til eieordning. Målgruppen skal være personer som har kommet veldig langt i sin rehabilitering, men
som ikke får innpass på boligmarkedet, jf. Søgne kommunes russtrategi.

2. Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering har ansvar for å finne personer som er motiverte
og som en forventer vil kunne oppfylle vilkårene, herunder å vurdere om det må/skal være
utlysning/søknad. Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtale ligger også hos Enhet for
psykisk helsearbeid og habilitering. Dette gjelder også oppfølging av søker i de ulike
søknadsprosessene (på lån og tilskudd).
3. Prisen fastsettes på det tidspunktet avtalen inngås, i utgangspunktet til 1,75 mill. kroner.
Eierskapet overføres først etter fem år. Avtalen regulerer rettigheter og plikter, i tillegg til å
klargjøre økonomiske forhold. I femårsperioden fram til overdragelse skal kjøperne vise at de
er i stand til å bli eiere, herunder håndtere lån og driftskostnader.
4. Leien i femårsperioden fastsettes til markedsleie (8 000 kroner per måned i januar 2014). Den
delen av leiebeløpet som eventuelt overstiger normaliserte rentekostnader, kommunale avgifter
og forsikringskostnad avsettes og benyttes som egenkapital på kjøpstidspunktet. Hvis leietaker
ikke benytter kjøpsopsjonen beholder kommunen innbetalt leie (8000 kroner per måned).

5. Kjøp etter fem år forutsetter at kjøper kan finansiere dette. Kommunen vil gi startlån og
husbank-tilskudd hvis kjøperne kvalifiserer for dette innenfor de rammer som gjelder på det
aktuelle tidspunktet. Ved kjøp utløses eiendomsskatt på eiendommen.
6. Kjøper bindes i utgangspunktet til å beholde boligen i fem år etter kjøp. Hvis boligen skal
selges før dette må Søgne kommune samtykke i dette, og Søgne kommune skal ha rett til å ta
eventuell salgsgevinst utover normal prisstigning. Søker må også betale tilbake tilskudd iht
avtalte avskrivningsperiode jfr egen avtale – 20 års avskrivning ved tilskudd til etablering.
Eksempel
Det inngås avtale 1. september 2014.
Leien settes til 8 000 kroner. Relevant rente på denne datoen er 4,35%, noe som gir en månedlig
rentekostnad på 6 343 kroner. Månedlig kostnad til kommunale avgifter og forsikring er satt til 1 000
kroner. Det avsettes da 657 kroner per måned til egenkapital, tilsvarende ca. 39 000 kroner i
femårsperioden. Hvordan betalingen og avsetning til egenkapital skal gjøres må være klart i forkant.
Psyk/hab sørger for oppfølging fram til 1. september 2019. Hvis vilkårene i avtalen ikke er brutt selges
leiligheten da for 1 750 000 kroner. 39 000 kroner dekkes fra tidligere innbetalt husleie, mens 1 711 000
kroner må dekkes på annen måte. Kjøper må i forkant avklare finansiering, og det forutsettes at
kommunen bidrar med husbank-finansiering forutsatt at kjøper kvalifiserer for dette innenfor
retningslinjene for ordningen. Det vil være forbehold til om tilgjengelige midler på lån og tilskudd

Skisse til avtale
1. [navn] (heretter Kjøper) og Søgne kommune er enige om at Kjøper på de vilkår som er fastslått
i denne avtalen har rett, men ikke plikt, til å kjøpe Krogane 3x (gårds-bruksnr) for 1 750 000
kroner fra Søgne kommune den [dato] (Kjøpstidspunktet).
2. Fram til Kjøpstidspunktet skal Kjøper betale en månedlig leie. Leien settes til 8 000 kroner ved
oppstart og justeres med konsumprisindeksen fra 1. januar hvert år. Strøm dekkes av leietaker
på samme måte som i vanlige leieforhold. Den delen av leien som overstiger summen av

kommunale avgifter, forsikring og en standardisert rentekostnad skal avsettes som egenkapital
som delfinansiering av kjøpet.
Rentekostaden skal tilsvare et standard huslån, og settes til nominell 5-årsrente for ikkemedlemmer i KLP (4,35% den 13. mai 2014).
Kostnaden for kommunale utgifter og forsikring settes til 1000 kroner per måned i
femårsperioden.
3. Følgende forutsetninger må innfris for at Kjøper skal kunne overta eiendommen på de vilkårene
som er fastsatt i denne avtalen:
- Den månedlige leien skal innbetales som avtalt.
- Leietaker skal i leieperioden ikke opparbeide seg betalingsanmerkninger eller inkassosaker.
Søker skal heller ikke opparbeide seg gjeld som kan medføre en vanskelig økonomisk situasjon
som gjør at boligfinansiering ikke er mulig.
- Skader på bygg/inventar skal leietaker utbedre for egen regning i leieperioden.
- Leietaker kan ikke påberope seg prisreduksjon ved overgang fra leie til eie som følge av
manglende vedlikehold av bolig/uteområde. Ved inngåelse av denne avtalen aksepteres pris
på 1.750.000.- basert på dagens standard (ved leieinngåelse). Prisen står fast i leieperioden
(5 år)
- Kjøper må kunne finansiere kjøpet, samt dokumentavgift og andre overtakelseskostnader.
4. Kommunen skal innvilge startlån og tilskudd fra Husbanken hvis Kjøper kvalifiserer for dette
etter Husbankens og kommunens retningslinjer for ordningene, og at kommunen har
tilgjengelige midler.
5. Hvis Kjøper videreselger eiendommen før [dato] skal det innhentes samtykke fra Søgne
kommune før salget gjennomføres. Søgne kommune skal motta den delen av salgssummen som
overstiger 1 750 000 kroner, med unntak av normal prisstigning etter avtaledato (målt med
konsumprisindeksen). Et eventuelt salg skal gjøres gjennom godkjent eiendomsmeglerforetak.
6. Leietaker skal i leieperioden ha ansvar for vedlikehold av boligen og uteområde.
7. Mislighold av avtalen medfører annullering av denne avtale og leietaker må påregne og flytte til
annen leilighet i et rent leieforhold. Oppsigelsestiden følger husleielovens bestemmelser
(3 måneders oppsigelsestid per juni 2014).

Enhetsleders merknader:
Det vurderes som nødvendig å sette inn ekstraordinære ressurser øremerket tiltaket over tid for
å sikre fremdrift, kvalitet og fortløpende oppfølging. Omfang vurderes til ca 50 % stilling,
hvilket fremgår av egen søknad til fylkesmannen datert 21.01.
Vedtak om igangsetting bør avventes før en vet utfallet av søknad om tilskudd, eventuelt
spilles inn som egen sak i kommende økonomiplan.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen merknader.
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Fra: Svein Resset[Svein.Resset@sogne.kommune.no] Dato: 27.01.2014 09:09:20 Til: Postmottak
Kopi: Gustav Skretting; Mona Michalsen; Kari H Severinsen; Kenneth Harbak; Anette Berg; Eli
Herdlevær Tittel: VS: Søknad om tilskudd - Prosjekt "FRA LEIE TIL EIE"
TIL POSTMOTTAK:
Utgående mail til fylkesmannen med vedlegg bes scannet i sak: 2013/3699.
Mvh
Svein

Fra: Svein Resset
Sendt: 27. januar 2014 09:07
Til: 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'
Kopi: fmvatrs@fylkesmannen.no
Emne: Søknad om tilskudd

Til
Fylkesmannen i Vest-Agder
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BOLIGSOSIALT ARBEID I 2014 – Kap. 0621 post 63
Det vises til invitasjon om å søke tilskudd.
Søgne kommune oversender med dette søknad m/ vedlegg.
Jeg vurderer e-post som tilstrekkelig elektronisk signatur.
Jeg ber imidlertid om tilbakemelding i fall søknad m/vedlegg allikevel må sendes i papirformat.

Med hilsen
Svein Resset
Enhetsleder, Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Tlf: 41 66 30 63
E-post: svein.resset@sogne.kommune.no
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