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Grunnlån  
Kan gis til: 

 

a) Oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig 

hører med i et bomiljø 

b) Oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen 

bygningsmasse til boliger 

c) Kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål 

d) Barnehager 

e) Studentboliger: boliger som oppføres av studentsamskipnader, 

studentboligstiftelser eller andre private aktører til personer med studierett 

ved universitet, høyskole eller fagskole 

f) Omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak 
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Vi har en demografisk utfordring 

• Nær dobbelt så mange 67-åringer i 2030 som 

i 2018 

• Bygges det feil boliger? Det er mye 

ensomhet. Boliger med fellesskapsløsninger 

kan være fremtiden 

• Antall demente vil stige med 50% fra 70 000 

 Slår inn med full tyngde om 7-12 år 

 Inntil da, fullt fokus på oppgradering 

• Halvparten av eksisterende boliger er modne 

for fornyelse 
 

Et paradoks: I Norge bruker vi nå ca. 60 mrd. kroner på 

oppussing årlig. Veldig få prioriterer tiltak som sikrer at boligen 

blir brukbar i alle livsfaser 
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Kommunens

behov 

 
• Type boliger 

• Målgruppe 

• Beliggenhet 

• … 

Private 

aktører 

Egen regi 

Kjøp 

Nybygg 

Ombygging 

Tildelingsavtale 

Tilvisningsavtaler 

Tilskudd til utleieboliger 

 

Grunnlån 

 

Investeringstilskudd 

Samarbeid med private - En av flere strategier… 
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Tilvisingsavtale: 

 Grunnlån og kommunens tilvisingsrett gjelder alle boliger i prosjektet 

 Nb: I prosjekter med flere enn fem boliger kan kommunen bare tilvise 40 % av 

boligene til enhver tid. De øvrige boligene kan leies ut på det åpne leiemarked 

 Tilvisingsavtaler anbefales i prosjekter der beboere ikke trenger oppfølgingstjenester 

 Avtalen løper i 20 år fra dato for utbetaling av grunnlånet fra Husbanken 

 

Tildelingsavtale: 

 Grunnlån, tilskudd og kommunens tildelingsrett gjelder alle boligene i prosjektet 

 Alle boliger i prosjektet må leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet, også i de 

tilfellene hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.   

 Tildelingsavtaler anbefales i prosjekter der beboere trenger oppfølgingstjenester fra 

kommunen. 

 Avtalen løper i 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet fra Husbanken. 

 Ved brudd på vilkårene skal ikke-avskrevet tilskudd betales tilbake 

 

Hva forskjellen på tilvisingsavtale og tildelingsavtale? 
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Hva er en tilvisingsavtale? 

 En avtale mellom utleier og kommunen 

 Kommunen har tilvisingsrett til alle boliger i prosjektet hvor Husbanken har 

innvilget grunnlån, men vil til enhver tid kun kunne tilvise til en andel av 

boligene i prosjektet (40 % i prosjekt med mer enn fire boliger) 

 Boligene skal tilvises til boligsøkere med behov for hjelp fra kommunen for 

å finne egnet bolig.  

 

 Kommunen henviser sine boligsøkere til boligene, men leieavtalen inngås 

mellom utleier og boligsøkeren 

  

 

 

 

 

Fremskaffelse av utleiebolig med kommunal 

tilvisingsrett - i samarbeid med private.  
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Hva er en tilvisingsavtale? 

 Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve leieforholdet, men 

et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av 

boligen er en forutsetning 

 Husleien skal være basert på markedsleie/ gjengs leie og fastsettelsen 

skal skje etter samme prinsipper uavhengig av om det er en bolig som 

er tilvist fra kommunen eller om boligen er leid ut på det ordinære 

leiemarkedet. 

 Utleier må godta NAV-garanti som sikkerhetsstillelse.  

 Avtalen gjelder for 20 år fra utbetaling av grunnlånet, og skal være 

tinglyst på eiendommen ved utbetaling av lånet 

 

 

 

Fremskaffelse av utleiebolig med kommunal 

tilvisingsrett - i samarbeid med private.  
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Er det bare store selskaper som kan være profesjonelle? 

 

  
 

 

   

Norge har ikke så 

mange profesjonelle 

utleiere.  

 

69% eier egen bolig.  

Leiesektor på 31 % er i 

stor grad privat utleie av 

1-3 boliger. 

 

 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

leie 
31 % eie 

69 % 

   

 

Derfor: I prinsippet er alle aktører velkommen til å satse- om 

kriteriene til profesjonell utleie aksepteres.  

Det er ikke størrelsen som teller.  
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DYRT - DÅRLIG – TRIST (DDT) 

Slike boliger gir ikke: 

• vanskeligstilte et godt liv 

• kommunen et supplement til 

egne boliger 

• Lån i Husbanken 

 

Investeringsutgifter til boligformål 

i kommunene i 2017:              

Over 7 milliarder kroner. 

Interessant for kriminelle?  

Tja. Dessverre…  

Boligbygg m.fl.  

«Lei av å bli lurt». 

Husbankens bankfaglige rutiner 

skjerpes.  
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Noen som skal ut? Sorteres ved bankfaglige vurderinger 
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Ved lån til utleieboliger med tilvisingsavtale er det 

ett merkrav for grunnlånet som gjelder. 

Sekken er blitt lettere å bære: 

• Krav til universell utforming: Som i TEK 

• Krav til energi og miljø: Som i TEK 

• Nytt merkrav: 20 års tinglyst avtale og krav til 

profesjonell utleie. 

 

Kompensasjon til søker/ utleier: 

1. Boligene kan finansieres med inntil 85% av de 

prosjektkostnader Husbanken godkjenner 

2. Inntil 50 års nedbetalingstid 

3. Mulighet for ett års avdragsfrihet 

4. Mulighet for å binde renten i 3, 5, 10 eller 20 år 

 



Eksempel 

Bjørnåsen syd   
96 utleieboliger gjennom tilvisningsavtale 

• Bjørnåsen syd, Seterbråtveien 57 er et 

prosjekt på fem blokker, 150 leiligheter, 

bygget av Selvaag bolig i 2013. Opprinnelig 

var alle tenkt som boliger for salg. Ved 

ferdigstillelse kjøpte Selvaag Realkapital 3 av 

blokkene, 96 leiligheter, og etablerte 

selskapet utleiebolig AS 

 

• 13. mars 2014 ble tilvisingsavtalen mellom 

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand og 

Bjørnåsen syd 3 AS signert. Dette var den 

aller første tilvisingsavtalen som ble inngått 

mellom en privat aktør og en kommune 

Bjørnåsen syd i Oslo 

https://veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/bjornasen-syd-96-utleieboliger-gjennom-tilvisningsavtale
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Kommunen, utleier og beboere har felles interesse for å bygge 

et godt bomiljø 

 
• Samarbeidsavtale kommune utleier 

 

Andre tiltak? Eksempler finnes: 
 Årlige beboerundersøkelser. Hva virker, hva virker ikke? Hva skaper en tilfreds kunde? 

 Program for beboerorganisering. Utleiebolig AS stiller incitamenter til rådighet som 

beboerstyret kan disponere. 

 Alle beboer under 18 år får ett års gratis medlemskap i lokal idrettsforening- som kan bidra til 

inkludering og å finne seg en plass i lokalmiljøet 

 

• Markedsmøte hos Husbanken Kirkegata 15,  7. september 2017. Gjentas årlig. 

 

Forvaltning av bomiljøet 
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Arbeidsprosess  

Kommune- Husbanken- Tilbyder 

 

«Vi vil» 

Sonderinger/ 
forankring 

Kontakt HB 

«Vi Trenger» 

Kartlegging av 
behov 

Orientering 

Utlysing 

«Vi velger» 

Valg av tilbyder/ 
prosjekt 

Ev. med 
prekvalifisering 

«Vi realiserer» 

Oppføring/ 

Kjøp/ 
Ombygging 

«Vi følger opp»  

samarbeid/  

drift  

2017-2037? 

Hele arbeidsprosessen for «Tilvisingsavtaler – kommunalt disponerte utleieboliger» finner du i Veiviseren.no  

https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger
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Kommunen blir pro-aktiv bestiller av private utleieboliger gjennom Husbankens grunnlån 
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Ringsaker kommune 

  

 Utlysning i lokalpressen 

      Hvilken boligtype som etterspørres 

Orientering om: 

 Avtalen, andel boliger med 

tilvisning 

 Husbankens låneordning 

 Hva som vektlegges ved 

vurdering 

 Tidsfrist 

 Kontaktinformasjon 
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Hamar kommune 
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Hvem er det Husbanken anser som en profesjonell utleier? 

 

 

  
 

 

   

Fem kriterier når selskap/ utleier søker grunnlån til utleieboliger med 

tilvisingsavtale: 

  

1. Det må legges ved en firmaattest fra søker. Firmaattesten skal 

vise at selskapet/ utleier har som formål å eie, forvalte og leie 

ut boliger  

 

Fordi: Dette er ikke et tilbud til privatpersoner som f.eks. leier ut en 

deler av egen bolig, sokkelleiligheter el.l. 

Det må også legges ved en momentliste som beskriver hvordan 

utleieselskapet og forvaltningen av beboere og bomiljø skal være. 
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-

trenger-om-utlysningen-av-behovet 

 

 

 

 

 

 

 

https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
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https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
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https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet


21 
15.02.2018 

21 

Vår tilnærming: Utleiers aksept av noen generelle kriterier 

 

  
 

 

   

Fem kriterier når selskap/ utleier søker grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale: 

  

2. Utleieforholdet skal baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter 

husleielovens bestemmelser 

 

Ganske opplagt for profesjonelle utleiere, men undersøkelser viser at det er liten kjennskap til 

loven hos enkelte aktører. 

Mange enkeltpersoner driver utleie uten skikkelige kontrakter og tar lite hensyn til husleielovens 

bestemmelser.  

Husbanken har også utarbeidet en egen leiekontrakt i samarbeid med Leieboerforeningen. 

   
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-folger-opp-om-avtaler-og-samarbeid-med-

utleier-i-driftsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-folger-opp-om-avtaler-og-samarbeid-med-utleier-i-driftsfasen
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Vår tilnærming: Utleiers aksept av noen generelle kriterier 

 

  
 

 

   

Fem kriterier når selskap/ utleier søker grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale: 

 

3. NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti må aksepteres som 

sikkerhetsstillelse 

 

Fordi: Dette er et tilbud til personer som ikke har romslig økonomi. Da kan depositum være et problem. 

 

Når kommunen stiller selvskyldnergaranti, hefter den sammen med leier for kravet, og utleier behøver 

ikke søke dekning hos leier før han kan holde seg til garantisten. Dette betyr at utleier ikke plikter å 

prøve å tvangsinndrive kravet direkte fra leier før garantien utløses.  
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger/vi-trenger-om-utlysningen-av-behovet 
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Vår tilnærming: Utleiers aksept av noen generelle kriterier 

 

  
 

 

   

Fem kriterier når selskap/ utleier søker grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale: 

 

4. Leietakere som ikke er tilvist av kommunen skal tilbys minimum fem års 

leiekontrakter. 

 

Fordi det er utfordringer på leiemarkedet i forhold til bo-stabilitet. Mange tilbys 3 års kontrakter 

fordi det er minstetid i husleieloven. 

5- års kontrakter er bra for: 

- Barnefamilier som leier bolig. (5 år er lenge for barn i barnehage/ grunnskole) 

- Profesjonelle utleiere (Forutsigbarhet) 

Mindre interessant for privatpersoner som leier ut 1-3 enheter.  
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Vår tilnærming: Utleiers aksept av noen generelle kriterier 

 

  
 

 

   

Når selskap/ utleier søker grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale må følgende være på 

plass:  

 

5. Signert tilvisingsavtale eller bekreftelse fra kommunen om at det vil bli inngått 

tilvisingsavtale med utleier om prosjekt som skal finansieres 

  

Før lån kan utbetales må: 

- Tilvisingsavtalen, (eller erklæring om rettighet i fast eiendom vedr. kommunal tilvising til boligene i 

prosjektet), være tinglyst på eiendommen i 20 år. 

- Det må foreligge en underskrevet samarbeidsavtale mellom kommunen og låntaker/ utleier 
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Prosess 
Sjekk før søknad om grunnlån kan behandles 

  

Utlysing v/ kommunen og formalisert samarbeid mellom partene 

 Prosjektet er et resultat av en utlysing i kommunen 

 Signert tilvisingsavtale eller en skriftlig bekreftelse fra kommunen om at 

tilvisingsavtale vil bli inngått (Intensjonsavtale) må følge søknad om grunnlån i 

Husbanken 

Tilvisingsavtalen fungerer også som bekreftelsen Husbanken trenger for å være 

sikker på at kommunen ønsker samarbeid og prosjektet/ boligen(e) mht: 

 beliggenhet  

 type boliger (Enebolig/ tomannsbolig/ småhus/ blokk?) 

 fordeling av boligstørrelser (2-roms, 3-roms, 4-roms) 

 forvaltning og oppfølging av beboere og bomiljø  

 annet som eventuelt etterspørres i utlysingen  
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1. Tilsagn og 

låneavtale           

fra Husbanken 
 

 Krav til: 

 Profesjonell aktør 

 Tilvisningsavtale 

 Samarbeidsavtale 

Avtaler som gir forutsigbarhet 

http://husbanken.no/grunnlaan-bransje/kommune-og-utbygger-sammen-om-aa-skaffe-utleieboliger/
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Rammer og forutsigbarhet 
  

Husbankens låneramme for startlån og grunnlån i 2018:  

17.000.000.000 kr. 

 

 Antall søknader varierer. Gunstig rente i privatbankene i 2016 og 2017 ga relativt 

lav etterspørsel  etter grunnlån i Husbanken/ disponibel låneramme fra februar – 

desember. 

 Situasjonen kan endre seg raskt, f.eks. ved renteøkning i privatbankene 

 Viktig: Lånebehov bør meldes til Husbanken fra kommune/ utleieselskap i god tid 

 Først til mølla prinsippet gjelder, men: 

 «Boligsosiale prosjekt» / Søknad om grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale 

prioriteres alltid foran søknader om lån til boliger for salg 

 Digital behovsmelding tas i bruk av kommunene i 2018 
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 Ringsaker: 8 boliger i Brugata, Brumunddal sentrum. Per & Pål eiendom AS. 

Forvaltning med personlig oppfølging. Lokal tilhørighet er gull verdt! 

 
 

        

 

-   
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Spennet i størrelse finnes blant de prosjekter som er 

ferdigstilt: 

 

 

  
 

 

   

 

 

 Oslo Nord: 38 Boliger, Furuset, Stiftelsen Betanien Oslo. Ideell stiftelse med 

interessante perspektiv om å bygge mennesker. FutureBuilt prosjekt 

      

 

-   

  
 

 

 

Mer info om prosjektet? se veiviseren.no 
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http://www.arkitektur.no/barekraftig-og-sosialt-boligprosjekt-for-unge
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City Park er et prosjekt i Brumunddal 

sentrum i med 21 utleieboliger og 

forretninger i 1. etasje.  

Prosjektet er et av flere prosjekt som ble 

valgt etter at Ringsaker kommune utlyste 

behov for utleieboliger med 

tilvisingsavtale 11.4.2015. 

 

Flere prosjekter: 

• Åtte prosjekt ble ferdigstilt i Ringsaker kommune 

i 2017. (Seks i Brumunddal og to i Moelv.) 

• Fem prosjekt er planlagt realisert i 2018 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:  City Park, Ringsaker kommune 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99100617/06-10-2017
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Eksempel:  City Park, Ringsaker kommune 

https://www.ba.no/bolig-og-eiendom/bergen-kommune/nyheter/kjoper-200-nye-boliger-i-bergen-for-a-leie-ut/s/5-8-734851?key=2018-02-07T13:34:35.000Z/retriever/366ceb8e2cfd45133083f3aea16ecebfea4d6422
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«Asker modellen»  

1. Kommunen inngår rammeavtale med en ønsket 

tilbyder om fremskaffelse av et gitt antall boliger innen 

f.eks. tre år. 

2. Utleier kjøper inn gode enkeltboliger i markedet - til 

avtalt antall boliger er nådd.   

 
Asker Kommune har rammeavtale med Lille Oslo Eiendom AS som 

innen 3 år skal etablere en portefølje på inntil 40 utleieleiligheter i 

Asker. 

 

Kommunen får tilvisningsrett for, og kan velge fritt blant alle disse 

leilighetene, men kan ikke tilvise til mer enn 40 % av totalantallet 

(etter at porteføljen overstiger 5 leiligheter). 

 

De enkelte leilighetene kjøpes inn etter at Asker Kommune har 

vurdert dem sammen med Lille Oslo Eiendom AS, og kommunen har 

besluttet at de ønsker de(n) aktuelle leiligheten(e) som en del av 

«tilvisningsporteføljen». 

 

Husleien for en leietager vil normalt være «gjengs leie». I noen 

enkelt tilfeller kan Kommunen og Lille Oslo Eiendom AS avtale at 

leien skal ligge lavere enn dette. Det har blitt og vil bli investert både i 

bruktboliger og boliger i prosjektmarkedet 

 

 

 

 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



35 
15.02.2018 

35 

Det er ikke bare utleieren som må være profesjonell… 

 

  
 

 

  Dette er et tre- parts samarbeid. Kommune – Husbanken - utleier 

 

 Kommunen 
- Sikre forankring av konseptet i kommunens ledelse. Tilby god forutsigbarhet fra utlysing til innflytting 

- Samkjøre boligsosial og byggesaksavdeling. Prioritert og dialogbasert saksbehandling? «Kommunen er én 

bedrift». 

- Være tilgjengelig for utleier 

- Følge opp forpliktelsene  

 

 Husbanken  

- Gi kommunen- og utleieren som søker lån forutsigbarhet og rask og effektiv saksbehandling 

- Lytte til erfaringer- og videreutvikle/ tilpasse rutiner for grunnlånet. Tilstrebe forenklinger der dette er mulig 

- Oppdatere og dele kunnskap om fagfeltet 

- Gi beskjed om eventuelle endringer i rammebetingelsene 

 

  

 

-   

  

Før lån kan utbetales må: 

- Tilvisingsavtalen, (eller erklæring om rettighet i fast eiendom vedr. kommunal tilvising til boligene i 

prosjektet), være tinglyst på eiendommen i 20 år. 

- Det må foreligge en underskrevet samarbeidsavtale mellom kommunen og låntaker/ utleier 
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 Flere utleieboliger i det 

ordinære markedet 

 Flere kommunalt disponerte 

utleieboliger 

 Et bidrag til et mer profesjonelt 

utleiemarked 

 

Grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtaler gir: 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://news.eyego.eyego.no/tag/informasjonsdesign/&ei=S4k-VcrPAsOUsgGiqYHwBA&bvm=bv.91665533,d.bGg&psig=AFQjCNHxGTE5AfxbGoWW6BUGb4EtaYHzsg&ust=1430248133243511
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Trender og behov 
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a) Søker må være en profesjonell utleier og oppfylle de krav Husbanken stiller 

til dette. (Vilkår som ved utleieboliger m/ tilvisingsavtaler) 

b) Prosjektet skal benyttes som utleieboliger med fellesskapsløsninger 

c) Boligprosjektet må ha fellesarealer/ løsninger som gir rom for aktiviteter/ 

funksjoner som tradisjonelt finnes i større privatboliger  

d) Prosjektet må utformes i samsvar med Norsk standard for universell 

utforming av byggverk, Del 2: Boliger (NS 11001-2:2009) 

e) 50 % av boligene skal til enhver tid prioriteres for personer over 55 år 

 Leietakere over 55 år skal tilbys tidsubestemte leiekontrakter/ evig leierett, (men ikke plikt.) 

Øvrige leietakere skal tilbys minimum 5- års leiekontrakter 

 Før lånet kan utbetales må det foreligge en underskrevet samarbeidsavtale med selskap eller 

frivillig organisasjon som sikrer betjening av fellesareal/ fungerer som kontaktperson for 

beboerne 

 

 

 

 

 

Forslag: Grunnlån til utleieboliger med fellesskapsløsninger 
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Utleieboliger med tilvisingsavtaler er tema i veileder for 

Husbankens grunnlån (Punkt 3.1.1 side 5-6.) 

  

 Veiviseren.no: Digital verktøykasse primært for kommunene 

 Veiviseren har samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og 

tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. 

 50 arbeidsprosesser er beskrevet.   

 Alt om tilvisingsavtaler her: https://veiviseren.no/stotte-i-

arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-

kommunalt-disponerte-utleieboliger 

 

For mer informasjon kontakt: Husbanken v/ Lars Halleraker.  

E- post: lars.halleraker@husbanken.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husbanken.no og Veiviseren.no 

https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger
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