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Ref sak til

førstkommende

Som dere er kjent

formannskapsmøte.

med driverjeg

Jeg har vært sterkt engasjert
frivillig

med frivillig

arbeid

i Søgne kommune.
50 + der jeg skal bidra med

i eldre og Agder Byggs prosjekt

arbeid.

Prosjektet

basere seg på at de eldre skal kunne bo livet ut i egen bolig.

Det har i flere år vært ønske fra meg at Søgne

kommune

skulle kjøpe eks antall leiligheter

i

prosjektet.
Bakgrunn
0

for mitt ønske

De som bor og leier
flytte

.

psykiatrien

som politikeren

besparelse

for kommunen

Kommunen

prosjektet

av kommunen

turer

på Lunde (gamle omsorgssenteret)kan

Derved frigjøres

vel har vedtatt

er ønskelig.

da de som nå bor på Lunde

kan også ved kjøp
å integrere

leie ut leiligheter

bygningene

på Lunde til

Dette kan også medføre
er svært syke.

til nye flyktninger.

dem med bakgrunn

i de flotte

Dette vil medføre

fellesarealene

som

vil få.

Ektepar som har behov å bo sammen
nærheten

0

leilighet

opp til Agder Bygg sitt prosjekt.

at det blir enkelt

.

er følgende:

der

kun en får plass på sykehjem

av sin kjære og være en resurs for kommunen

vil kunne bo i

ved at de kan bistå med

etc.

Når nye Kristiansand
fellesarealene

er etablert

er det muligheter

ev kan brukes til aktiviteter

(generalforsamling

av Kristiansand

kommune

sak) at
slik de har gjort

på Rona.

Er leilighetene

under

90 kv kan det

egenkapital

kan få et rimelig

Forespørsel

om kjøp av 6 leiligheter

hadde tidligere

med rådmann

botilbud

søkes husbank.

Dette betyr at eldre

som ikke har

i livets siste fase.
i Prosjekt

Agderbygg

der han sa at behovet

er basert

kun var 6 stk.

på en samtale

jeg

V

Jeg kan også opplyse

om at i Oslo bydel Grorud

har de et prosjekt «hjemveien»

en sjanse til å kjøpe egen bolig. Etter mange år i kommunal
kommunale

boliger

bolig

til de som ønsker å kjøp ved å gi de startlån

I 2016 var det 126 beboere
Det er jo en tankevekker

som kjøpte

som gir folk

har Oslo kommune

solgt

.

egen bolig ved hjelp av startlån.

etter som jeg forstår

kommunen

skal bygge noe i eget regi.

De fleste vil bo i egen bolig så lenge de kan. Dessverre

er det ikke alle som har god nok

økonom

til topplån

til å kjøpe leilighet

Jeg ber derfor
fattes

og heller ikke har økonomi

om at saken om kjøp av 6 leiligheter

om de skulle få husbank.

blir tatt opp i formannskapet

cl

og at det

et vedtak.

Disse eldre har ikke lenger tid til å vente.
der de vil spare på driftsutgifter
.Inntektene

Det kommunen

og lignende.

Kostnadene

ved utleie de første 5 årene vil gi positiv

Jeg håper alle politikerne
formannskapet
Dette vil bli til

som igjen

ser mulighetene

og sammen
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Kopi: Trives best i eget hjem

i bygda.

for kommunen

resultat

går videre til kommunestyret.

beste for innbyggerne

får igjen er et vinn vinn prosjekt
blir minimale

om det søkes husbank

lager et positivt

vedtak

i

ved kjøp.
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EGEN BOLIG:Etter mange år i kommunal

— Da jeg flyttet

9. 000. For 29 kvadrat, sier han let-

lenger unna., men vi er opptatt av at
alle får tilstrekkelig
og ikke minst
forståelig
informasjon
om startlå.?nsmuligheten,
sier
Gjertrud
aasa.
'forsdag var Dags—

tere oppgitt.
Nå betaler han husleie til borettslaget, og renter og avdrag på lånet.
— Jeg har igjen så jeg klarer meg
godt når alle utgiftene er betalt, sier
han til Dagsavisen.
- Hans Georg er en mønsterbe—
boer. Han har god orden på økonomien og alt blir betalt til rett tid.
Borgen
har ikke krevd mye av
bydelen, og Bydel Grorud har på sin
side ikke ønsket å
. .
presse
startlåns-

av1sen hjemme 1 den '

har

bolig, fikk Hans Georg Borgen (71) gjennom
Bydel Groruds prosjekt «Hjemveien»
sjansen
til å kjøpe egen leilighet. Nå. er han også blitt
en ressursperson
i bydelen.
I TOM VESTRENG

+

- Jeg ble spurt av bydelen om jeg
ville være med' a bidra' 1 Frivillighetssentralen
på Grorudhuset.
Så
nå er «Herr

Borgens

'reiseklnbb»,

med meg som reiseleder blitt en realitet. Første tur går til Strømstad

nye

før sommeren,

Borgen P3»Romsa,

sier han med

et smil.

— Frivilligsentralen
er ganske
nyoppstartet,
og vi er veldig glad
for åha en som Hans Georg pålaget,
sier daglig leder av Grorudhuset fi'i—
villigsentral
og tidligere prosjekt—
leder for «Hjemveien»
Gjertrud
Bryge Kaasa til Dagsavisen.
— Det er viktig å komme opp av
sofaen, og ha noe å gjøre. For meg
er detgullverdt
åfålovtil
åvære
med å bidra på denne måten, sier
Hans Georg Borgen.
";(

«Hiemveien»
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I april i fjor inviterte Grorud bydel
450 beboere i kommunale boliger til
et informasjonsmøte
om det nye
prosjektet,
som tilbyr hjelp skritt
for skritt gjennom hele prosesen
fra
å leie til å eie egen bolig.
—Nærmere 70 av de 110 som møtte
opp ønsket å bli med i prosjekt
«Hjemveien».
Hittil er det 15 personer som har fått innvilget lån, og
10 av disse har kjøpt seg egen bolig.
For noen ligger boligdrømmen
litt

.

ll

ut var den på over

å

og
hans

leiligheten
forskjellen
lille

fra

ordningen på noen.
Dette

arer

meg

.
utglfiene
»

er

er et resultat

av en passiv hold—

godt når alle

enorm.

ning

fra

side

rundt

bydelens
hvem

søm
kan
ha
mulighet til å kjøpe
sin egen bolig og

betalt.

Hus GeorgBorgen kommunikasjonen

Hans
Georg
Borgen flyttet inn rett før jul.
—Her harjeg fått et hjem, sier han
og viser oss rundti den trivelige lei—
ligheten.

- En del av bomiliøet
— Her er jeg en del av bomiljøet

på
en helt annen måte enn tidligere
Jeg har deltatt
på borettslagets
generalforsamling,
og jeg har fått
godt kontakt
med naboene.
Jeg
trives kjempegodt.
Og ikke minst
eier jeg leiligheten,
sier han og
kikker ut fra terrassen.
- Se hvor flotte disse kirsebærtrærne blomstrer, sier han og peker.
Da han dyttet
inn i kommunal
450 kroner.

med de kommunale
leietakere som har greid seg selv har
vært
for dårlig,
sier Gjertrud
Kaasa”

sier Gjertrud

Kaasa.

Med på kaffebesøket
er også spesialkonsulent
Øyvind
Brådalen
i
Velferdsetaten
i Oslo kommune.

.pFomgangsby-ld f

bolig på Ammerud for 13 år siden
var husleie

[wen

kl

saJeg

kommu—

nale
ettroms
til
toromsen rett oppunder
marka
er

Jeg
° .

.t1
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—Alle bydeler har dette tilbudet om
startlån og boplan for å få hjelp til å
skaffe seg egen bolig. Men Bydel
Grorud har vært flinke til å finne
fram til de som kan motiveres til å
kjøpe egen bolig, og til å følge tett
opp gjennom
hele prosessen.
På
denne måten er Bydel Grorud en
foregangsbydel
som vi lærer av, sier
Brådalen til Dagsavisen.
,
Mvshengødagsavisemno

.

PROSJEKT «HJEMUEIEN»
I Prosjekt i Bydel Grorud som
. kommunale leietakere som er
hjemlet i Forskrift om tildeling av
har jobbet med å bedre kommuni
kommunal bolig i”Oslo.
kasjonen mellom bydelens komI Boplan skal brukes til å avklare
munale leietakere og bydelens
leietakers livssituasjon, og til å
boligkontor (forvalter av
legge planer for hvordan bositu—
sordningen' 1 Bydel Grorud) — i
asjonen skal være i fremtiden.
den hensikt å effektivisere
sirkulasjonen i de kommunale boligene,
KOMMUNALE
BOLIGER
og frigjøre boliger til de med det
” I Kommunale utleieboliger
leies
mest påtrengende
behovet
ut til vanskeligstilte
på boligProsjektet har utviklet en metode
markedet. Boligene er av ulik
. for' a informere om startlånsordstørrelse og ligger i forskjellige
ningen tidligere og tydeligere,
bydeler. Med vanskeligstilte
på
med mål om å begrense leiefor—
boligmarkedet
menes personer
holdets varighet og en mer
eh'ektiv utnyttelse
av de økono- '- som trenger help til å skaffe seg
en egen egnet bolig på grunn av
miske boligvirkemidlene.
Denne
metoden skal nå bli tilgjengelig
,. dårlig økonomi, og/eller nedsatt
helsemessige
eller
for alle de 15 bydelene i Oslo kom? funksjonsevne,
sosiale problemer. Du må oppfylle
visse krav for"a få tildelt kom—
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mimalbolig,

og m‘

boliger. Det innebærer at det kan
være svart lang ventetid på. å få
en kommunal utleiebolig,
og det
fordrer at de som ikke lenger
fyller gnmnvilkårene
må flytte til
annenegnet
bolig.
STARTLÅN

I

Startlån er en behovsprøvd

:

låneordning
som finansieres
av?
Husbanken
og forvaltes av kommunene. I Oslo kommune behandler hver enkelt bydel søknader
I Startlånsordningen
retter seg
mot. personer som ikke får lån
eller tilstrekkelig
lånebeløp
ordinær bank.
I I 2016 var det 126 beboere 1
kommunal bolig som kjøpte egen
bolig ved hielp av startlånsord

at er det
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Til formannskapet 16 mai

Da det er kommet inn nye opplysninger, ef brev fra Agder Bygg til kunder
datert 25.04.18 om at på prosjektet blir lagt på is. Jeg ber om at
formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å gå i dialog med Agder Bygg
for mulig sikre seg deler av prosjektet, alternativ hele tomten til formål for
eldre prosjektet eller gå i dialog om et OPS samarbeid,

