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Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
58/17 Kommunestyret 20.11.2017 

 
Kjøp av bolig, Hiltveitåsen 17  
 
  

Rådmannens innstilling: 
Iveland kommunestyre vedtar å kjøpe bolig på adresse Hiltveitåsen 17, Gnr.32 bnr. 21.  

Kjøpet finansieres ved bruk av fond. 

Kommunen søker Husbanken om tilskudd til kjøp av utleiebolig som del finansiering av 
boligkjøpet.  
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag  
Kommunen har i løpet av kort tid måtte forberede seg på å levere helse og sosialfaglige 
tjenester i privat hjem til en syk pasient med en varighet på opptil flere år. Dette har ført til at 
rådmannen med sine respektive fagfolk har vurdert saken fra ulike ståsteder og falt ned på å 
legge frem denne saken om kjøp av ny kommunal bolig, som kan ivareta flere sider av denne 
saken og bidra til bedre forutsetninger for å lykkes med arbeidet og stabilisere en usikker 
situasjon.  

Kommunen har falt ned på en bolig på det private markedet som vil på best mulig måte 
kunne ivareta behovet knyttet til en helsesak kommunen er ansvarlig for å levere 
helsetjenester til. Det er foretatt både rent objektive vurderinger knyttet til valg av bolig, samt 
noen helsefaglige og sosialfaglige vurderinger med bakgrunn i taushetsbelagt informasjon 
knyttet til saken. Og det er totalsummen av disse vurderingen som resulterer i rådmannens 
innstilling. 

 
 
Bakgrunn for saken – Uforutsett helsesak 
Iveland kommune ble varslet i september 2017 om at kommunen muligens ville måtte 
forberede seg på ivaretagelse av en person med store helseutfordringer. Det ble forespeilet 
tett oppfølging fra helsepersonell, samt tjenester fra flere av instansene underliggende enhet 
Helse & Velferd. Siden september har man blitt bedre kjent med saken, og kommunen 
forbereder seg nå på en helsetjeneste i privat hjem med våken nattevakt. Om behovet for 
tilstedeværende tilsyn for en periode på dag og kveldstid vil melde seg, kjenner ikke 
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kommunen til enda. Varigheten for våken nattevakt har man blitt forespeilet fra sykehuset at 
vil bli langvarig. 

Bakgrunnen for at denne saken også blir behandlet som en hastesak, og ikke kan avvente 
neste ordinære kommunestyre, er med bakgrunn i to faktorer. Den tyngste å mest avgjørende 
grunnen er at man har en utskrivningsdato fra sykehuset, og hvor man ønsker mest mulig 
smidighet med tanke på å redusere belastningene med for mye flytting grunnet pasientens 
helsetilstand. Sørlandet sykehus har sagt seg villig til å være fleksible med utskrivningsdato 
dersom kommunen får til denne løsningen, da de også mener det vil være til det bedre for 
pasienten å flytte inn i en mer tilrettelagt bolig. 

Den andre grunnen er at Husbanken har utvidet sin søknadsfrist for å søke tilskudd til 
utleieboliger frem til 30/11. Kommunen ønsker å søke på disse tilskuddsmidlene for at det 
kan avhjelpe på den totale kjøpesummen for boligen. Og kommunen kan ikke gå i gang med 
kjøp av bolig før dette er behandlet i kommunestyret. Og siden neste ordinære kommunestyre 
ikke er før 14/12 2017, ville man ikke rekke denne søknadsfristen. Husbanken v/ Karina 
Cully har opplyst at en søknad med bakgrunn i denne type helsesak vil bli prioritert høyt av 
Husbanken når de skal vurdere alle innkomne søknader som skal være levert innen 30/11.17. 
Cully anbefalte også kommunen å ta høyde for en litt høyere søknadssum for tilskudd enn 
prisantydning, dersom man så for seg at det kan bli behov for tilpasninger i boligen grunnet 
pasientens helsetilstand. Kommunen kan ikke i ettertid søke Husbanken om midler til dette, 
og kan i stedet takke nei til de ekstra midlene ved evt innvilgelse av tilskudd, når den tid 
kommer, dersom behovet for tilrettelegging ikke oppstår. Kommunen velger med bakgrunn i 
dette å søke tilskudd til en noe høyere pris enn prisantydningen, for å ta høyde for 
tilpasninger for pasienten.  

Utover de to hovedgrunnene som er nevnt ovenfor ønsker rådmannen å belyse saken 
ytterligere med flere vurderingen som er gjort med den kjennskap til informasjon i saken som 
vi har til nå. 

Med bakgrunn i at denne saken innbefatter at kommunen må legge til rette for ansattes 
arbeidsforhold i privat hjem, har man involvert vernetjenesten tilknyttet Iveland 
omsorgssenter. Ved befaring i nåværende bolig for pasienten fant man at disse omgivelsene 
ikke ville være de best tilrettelagte for en slik situasjon med tanke på varigheten av 
helsetilstanden og dermed også de ansattes arbeidsforhold rent fysisk.  

Disse forholdene har også blitt nøye vurdert ved befaring av de to boligene kommunen har 
befart med tanke på kjøp av ny bolig. Man har med bakgrunn i sensitiv informasjon, som 
ikke kan opplyses om i dette saksfremlegget, vurdert de boligene som per dags dato var de 
mest aktuelle og tilgjengelige på det åpne markedet rundt Birketveit. Avgjørelsen falt på 
Hiltveitåsen 17, grunnet størst bruksareal og den universale utformingen av de to befarte 
boligene. Behovet for flest mulig soverom og rommenes plasseringer i boligen samt 
fremtidig vedlikeholdskostnader har også blitt vurdert som avgjørende faktorer ved valget av 
bolig. Det har med bakgrunn i sakens innhold og hensyn til helsesituasjon dermed ikke vært 
pris som har vært den tyngst veiende faktor. 

Avstanden til annet helsepersonell i kommunen, er også blitt vurdert med tanke på 
beliggenhet til boligene man har sett på. Og alle tre boligene ligger i tett nærhet og oppfyller 
dermed også dette behovet. 

Der er tre boliger som er tilgjengelige på dette tidspunkt i det åpne markedet og alle tre 
boligene har ligget ute for salg over lang tid, to av dem i over ett år. Alle tre boligene ble 
vurdert opp mot hverandre og for det behovet som skal dekkes. De tre boligene som er 
vurdert er Hiltveitåsen 17, Natelandsholtet 28 og enebolig i Klokkargarden. 

Dermed opplever ikke rådmannen at kommunen er med på å bidra til å øke prisene for salg 
av boliger i området. Boligen man har vurdert er best egnet til denne sitasjonen, har man også 
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fått opplyst om at den ble redusert i pris for en tid tilbake siden, ettersom den har ligget så 
lenge ute på markedet uten å bli solgt. 
 
Relasjon til kommuneplanen 

2.  Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Boligens prisantydning er 2 890 000kr. Kommunen søker Husbanken om tilskudd til kjøp av 
utleiebolig. Tilskuddsbeløpet nedskrives med 1/20 per år f.o.m utbetalt tilskudd. Boligen vil 
da kunne finansieres med faste leieinntekter hver måned. 

Det er også lagt inn en vurdering om at boligen på sikt kan vurderes solgt til leietagere, og 
man vil da kunne bistå med startlån og evt tilskudd fra Husbanken. Kommunen betaler da 
tilbake gjenstående tilskudd til Husbanken med bruk av innbetalt kjøpesum fra evt kjøper. 
Dette er lik praksis kommunen har gjort ved salg av andre kommunale boliger tidligere også.  

  
 
Andre dokumenter i saken: 
 

1. Lenke til salgsannonse  Finn.no 
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=63200435 
Finn.kode: 63200435 Referanse:8150021 
 

2. Lenke til Husbanken og søknadsskjema - http://husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ 
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