Dialogmøte
Boliger i Tromsø
Kommunalt disponerte boliger
- integrerte og prosjektutløsende
21.05.15

08:30 velkommen og bakgrunn for møtet
-

Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder Næringsforeningen i Tromsøregionen

-

Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver Byrådsleders kontor og Byrådsavdeling for finans /kontaktperson bolig Tromsø kommune

08:40 seksjon 1: demografi, planer og rammebetingelser
-

Hvem er framtidas Tromsøværing? Gunn-Elin Jakobsen, planlegger, Tromsø kommune

-

25.05.15
Boligpolitisk
handlingsplan - hovedpunkter. Heidi Bjøru, planlegger/boligkoordinator, Tromsø kommune

-

Husbankens rammebetingelser v/ Roar Stangnes, boligsjef Tromsø kommune

-

eksempler på nye konsepter/samarbeidsmodeller kommune – bransje – Husbanken. Bjøru og Stangnes

09:10 seksjon 2: Leverandør- og dialogkonferanse i regi av Tromsø kommune
-

Hovedfokus: Kommunens behov og anskaffelsesstrategier 2015. Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune

-

Kort om kommunens behov 2016-2018. Hilmarsen

-

Innspill fra salen og dialog om gjennomføring av kjøp/anskaffelser v/ Peter Reinholdtsen

10:00 seksjon 3: Næringsforeningen om videre samarbeide næringsliv-kommune
-

Innledning ved Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder Næringsforeningen i Tromsøregionen

Bakgrunn
• Innovative offentlige anskaffelser
• Dialog som forutsetning for innovasjon
• Ressursgruppa i Boligpolitisk handlingsplan
• Dialogmøtene i Næringsforeninga

Bakgrunn
Kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø
• Behov 110 boliger – budsjett 33 mill.
• Løsninger i samarbeide utbyggere – Husbanken - kommunen
Prosess innovative anskaffelser:
1. Dialogmøte i dag
2. En-til-en-møter neste uke
3. Selve anskaffelsen konkurranseutsettes ihht regelverket

Bakgrunn
Kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø
• Behov 110 boliger – budsjett 33 mill
• Eie, leie eller tildelingsrett
• Samarbeide utbyggere – kommunen – Husbanken
• Vinn-vinn-mulighetene for alle parter, men også merverdi
gjennom å utløse flere boliger i det ordinære markedet!
• Innovasjon: integrering, finansiering, gjennomføring
• Leieboliger, lange penger og lav rente

seksjon 1: demografi, planer og rammebetingelser
Hvem er framtidas Tromsøværing?
- Gunn-Elin Jakobsen, planlegger, Tromsø kommune
Boligpolitisk handlingsplan - hovedpunkter
- Heidi Bjøru, planlegger/boligkoordinator, Tromsø kommune
Husbankens rammebetingelser
-

Roar Stangnes, boligsjef , Tromsø kommune

Eksempler på nye konsepter/samarbeidsmodeller kommune – bransje –
Husbanken

-

Roar Stangnes og Heidi Bjøru

Hvem er fremtidens Tromsøværing?

Fresk og
formuende?

Fresk med
fornya lån?

Fresk og
frustrert?
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Nok boliger til å dekke befolkningsveksten
Bygging av 900 boliger pr år frem til 2044 matcher Byrådets vekstmål

 mer forutsigbare reguleringsprosesser
 forutsigbar tilrettelegging av infrastruktur
 bruk av den kommunale tomtereserven

 integrering av kommunale boligbehov i private prosjekter

Riktige boliger til å dekke befolkningsveksten
 Leieboliger for arbeidsinnvandrere og andre nyetablerere, unge uten EK,

skoleelever og studenter, flyktninger og vanskeligstilte
 Samlokaliserte seniorboliger (livskvalitet/forebygging, tjenester, sirkulering)
 Privatfinansierte prosjekter, med innslag av kommunalt disponerte boliger

Nok boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet
Anskaffelse av 440 kommunalt disponerte boliger til 2019

 budsjett ordinære kommunale boliger (33 mill pr år inkl Husbanken)
+ budsjett særskilte bolig- og tjenestekonsepter (hardbrukshus etc)
 kommunen eier/leier/tildeler + stimulere beboeres eget eierskap av bolig

 integrering av kommunale behov i private prosjekter
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Flyktninger

Riktige boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet
 Hovedregel: Integrering av ordinære
boliger i ordinære bomiljø
Prioriterte grupper : barnefamilier, flyktninger, unge
i sårbare overgangsfaser og personer som kommer
ut fra fengsel/institusjon

 I tillegg: særskilt tilrettelagte bolig- og

tjenestekonsepter, noen integrert i
ordinære bomiljø
Prioriterte grupper: utviklingshemmede (igangsatt)

og personer i rus- og psykiatrifeltet (kommer)

Eget eierskap (beboer eier/leier selv)

… på rett sted : byutvikling og transport (innspill KPA)
 God boligmiks i alle bydeler – mulighet for hele livsløp i egen bydel

 Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og
knutepunktstrategi – «10-minuttersbyen»
 Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene

Organisering, samarbeide og forbilder

 Tydelig, velfungerende og politisk omforent boligpolitikk
 Boligkoordinator og kontaktperson bolig på Byrådsleders kontor
 Boligforum internt og dialogmøter med bransjen eksternt
 Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei
• Prosjekter: leieboliger, seniorboliger, integrerte kommunale boliger, særskilt

tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter
• Områder: Stakkevollveien, Kroken bydelssenter, Einehagen?

Husbankens rammebetingelser
Tilskuddsordninger
 Tilskudd til utleieboliger
 Tilskudd til heis
 Investeringstilskudd
 Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig
 Tilskudd til utredning og prosjektering
Låneordninger
 Grunnlån
 Startlån

 Grunnlån (til kommuner, stiftelser, utbyggere)
 Formål
 Fremme viktige boligkvaliteter som miljø/energi og universell utforming i
ny og eksisterende bebyggelse,
 fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen,
 sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

 Gis til:
 Oppføring
 Utbedring
 Kjøp utleieboliger (i hht avtale med kommunen om andel kommunalt
disp. boliger)

 Prioritering av lånesøknader





.

Utleieboliger, bl a til flyktninger
Utbedring av bolig, bl a eldre, personer med funksjonshemming
Studentboliger
Boliger med boligsosiale formål
Pilot- og forbildeprosjekter

 Grunnlån (til kommuner, stiftelser, utbyggere) forts.

 Låneutmåling
 Oppføring/kjøp: inntil 80%
 Utbedring: inntil 100%

 Lånebetingelser
 Hovedregel: 1. prioritet
 Nedbetaling: 30 år
 Tilvisningsavtale/tildelingsrett for kommunene
 80% med maksimalt 50 års nedbetalingstid på utleieboliger
 Vurderer avdragsfrihet 5-8 år
.

 Tilskudd til utleieboliger (til kommuner, stiftelser, utbyggere)
 Formål:
 Bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
 Bostedsløse, flyktninger, barnefamilier med bolig- og
finansieringsproblemer, funksjonshemmede m.fl.
 Gis til
 Oppføring
 Kjøp
 Utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet (f eks UU og energi/miljø,
men ikke utbedring og rehabilitering)

 Etablering av kommunalt disponerte boliger (ordinær utforming,
fortrinnsvis integrert i ordinære bomiljø)
 Prioritering

 Boliger med god kvalitet
 Boliger i egnede bomiljøer for barn og unge
 Boliger til flyktninger.

 Tilskudd til utleieboliger (til kommuner, stiftelser, utbyggere)
 Utmålingen baseres på økonomien i prosjektet og beregnes på grunnlag av
følgende variabler
 Husleie = gjengs leie
 FDV: som en prosentandel av husleien, godkjente prosjektkostnader
 Ledighet: to prosent av husleien
 Fastsatt avkastning: åtte prosent av totalkapitalen

 Maksimalt tilskudd skal ikke overstige det som er nødvendig for å sikre
fastsatt avkastning når gjengs leie legges til grunn.
 Tilskuddet kan ikke overstige 40 prosent av godkjente prosjektkostnader

 Betingelser
 Tinglyses som hefte på eiendommen
 Nedskrives med 5 % pr fullført år

 Tilskudd til heis
• Hvem?:
• Eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer.

• Til hva?:
• Til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av
heis (trinn I).
• Installering av heis (Trinn II).

• Vilkår:
• boligeiendommer med minst 3 etasjer. Legges vekt på
•
•
•

antall leiligheter som vil kunne betjenes av heisen
grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk
leilighetenes mulighet for tilpasning for bevegelseshemmede

• Hvor mye?:
• Inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering.

• Pr i dag kan det søkes hele året, vil sannsynligvis bli endret fom 2016

 Investeringstilskudd (til kommuner)
 Formål

 Fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 Hva:
 Oppføring,
 Kjøp
 Ombygging
 Utbedring
 Leie eller annen fremskaffelse av omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 Hvem:
 Kun kommunene (anskaffelse må konkurranseutsettes)
 Utmåling:


45 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal



55 % av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp



Inntil 55 % av godkjente anleggskostnader til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste,
og lokaler for dagaktivitetstilbud



For 2015 gis tilskuddet ut fra anleggskostnad maksimalt 2972 000 kroner per sykehjemsplass/omsorgsbolig.



Maksimal tilskuddssats på 1 337 400 kroner per omsorgsbolig og 1 634 600 kroner per sykehjemsplass.



I følgende kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå gis det tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3,4 mill. kroner per
boenhet: (Frogn,…….mfl) og Tromsø.
Maksimal tilskuddssats på 1 530 000
kroner per omsorgsbolig og 1 870 000 kroner per sykehjemsplass.

 Startlån (personretta, gis av kommunen)
 Formål/målgruppe
 Skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet
 Økonomisk vanskeligstilte
 Barnefamilier
 Uføre
 Flyktninger
 Reetablering etter samlivsbrudd
 Hva gis det lån til
 Kjøp
 Utbedring
 Oppføring
 Refinansiering
 Låneutmåling
 Individuell behandling av den enkelte søker
 Topp- eller fullfinansiering
 Lånebetingelser
 30 – 50 års avdragstid
 Gjeldende Husbankrente + 0,25 %
 Pantesikres

Nye konsepter/samarbeidsmodeller
Kommunen bygger boliger på egen tomt
Kommunen anskaffer (ferdig prosjekterte) nye eller brukte boliger integrert:
 OBOS-modellen, Sandnes
 Oslo-modellen (tilvisningsrett)
 Hamarøymodellen (tildelingsrett)

 Bergensmodellen (BRL - fra leie til eie)
 Teaterkvarteret
Fellesnevner (unntatt OBOS):
Kommersielle prosjekter med en andel kommunalt disponerte boliger

OBOS-modellen (Sandnes)
• Konsept: OBOS eier 30% og kjøper eier 70% andel ved salg (5% EK, 65%
lån). Kjøper betaler ut OBOS over 5 år.
• Målgruppe: Unge i etableringsfase med betalingsevne, men med lav EK
• Husbanken gir grunnlån for hele prosjektet (NB!pilot)
• Kommunen selger tomt til markedspris, men på nedbetaling
• Utbygger får grunnlån + lokal bank viktig partner
bilde

Vi selger 70 prosent av boligen til kjøperen, og
beholder 30 prosent av eierandelen. Kjøperen
lånefinansierer 65 prosent av boligen og stiller med
fem prosent egenkapital. Deretter forplikter
kjøperen seg til å betale ut OBOS gjennom en
periode på fem år. Etter denne perioden, er det
kjøperen som eier boligen helt og holdent. Derfor
har vi kalt modellen «leie-til-eie», uttaler
visekonsernsjef Daniel Siraj i OBOS i
pressemeldingen.

Oslo-modellen
• Konsept: Utbygger stiller en andel av boliger i leiegård til kommunal
disposisjon (40%, 20 år), og besørger leieforholdet samt FDVU av boligene
• Utleiegård med markedsleie
• Målgruppe: Vanskeligstilte som trenger kommunalt boligtilbud
• Kommunen har tilvisningsrett, men ikke ansvar for tomme leiligheter
• Utbygger får grunnlån (50 år)

Bjørnåsen syd består av 96 utleieboliger, 38 med kommunal
tilvisningsrett. foto:Husbanken

Hamarøy-modellen
• Konsept: Utbygger stiller en andel av boliger i prosjekt til kommunal
disposisjon (50%), og besørger hele leieforholdet samt FDVU av boligene
• Kombinasjon av utleie og salg, markedsleie på utleie
• Målgruppe: Vanskeligstilte som trenger kommunalt boligtilbud (men
dekker samtidig et prekært behov i det ordinære markedet)
• Kommunen har tildelingsrett, og ansvar for tomme leiligheter
• Utbygger får grunnlån for hele prosjektet, og tilskudd for utleieboliger for
de kommunalt disponerte boligene

Bergens-modellen
• Konsept: Kommunen eier en andel leiligheter i prosjekt (30%), leier ut til
vanskeligstilte som kan gå fra leie til eie
• Mest BBL, men også private samarbeidspartnere
• Kostnadsdekkende husleie for kommunal leietaker
• Målgruppe: Vanskeligstilte som trenger kommunalt boligtilbud
• Kommunen er eier og har ansvar for FDVU
• Utbygging: grunnlån, fra leie til eie: personretta lån og tilskudd

Teaterkvarteret
•
•
•
•
•

Konsept: Vanskeligstilte kjøper egen bolig, kommunen kjøper bolig til base
Beboerne får bo i egen bolig integrert i ordinært bomiljø
Kommunen effektiviserer tjenestene
Utbygger får utløst hele prosjektet, med flere boliger til ordinært marked
Utbygging: grunnlån, vanskeligstilte: personretta lån og tilskudd

seksjon 2: Leverandør- og dialogkonferanse
Hovedfokus: Kommunens behov og anskaffelsesstrategier 2015
-

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune

Kort om kommunens behov 2016-2018
-

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune

Innspill fra salen og dialog om gjennomføring av kjøp/anskaffelser
-

Diskusjonen ledes av Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver
Byrådsleders kontor og Byrådsavdeling for finans /
kontaktperson bolig Tromsø kommune

Kommunens behov 2015
Ordinære kommunalt disponerte boliger – bestilling 2015:
• 110 boliger (flest ordinære integrerte, noen få særskilt tilrettelagte)
• Pluss antatt 15 boliger til 70 Syriaflyktninger innen september
• Målgruppe: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare
overgangsfaser
• Pluss unge uten EK (helst utenom kommunalt disponert bolig)
Generell kravspek bolig:
• fornying av boligmassen (UU)
• lavest mulig investering,
• integrering i ordinære bomiljø
• spredning i bydelene
Merverdi: flere ordinære boliger,
særlig i leiemarkedet

Integrering (bydel)
Andel kommunalt disponerte boliger:
• Inntil 20 % i prosjekt (unntaksvis 30 %)
• Inntil 10% i område
• Inntil 3% i bydel
– Prestvannet 2,7 %
– Gyllenborg 2,6 %
– Kroken 2,2 %
– Fagereng 0
– Slettaelva 0,05%
– Hamna/Solneset 0,1 %

Kommunens anskaffelser/kjøp/avtaler 2015
Kjøp
• Kommunal investering: 28 mill (av 33 mill)
• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare overgangsfaser

• Krav til bolig:
– 2- og 3-roms integrert i ordinært prosjekt (10-30 %),
– fortrinnsvis i BRL
– Fortrinnsvis i nye byggeprosjekter (og andel bruktbolig pga dårlig tid)
– Generell kravspek: UU-fordel, integrert i ordinære bomiljø, spredt i bydeler
– Best pris (må være innafor maks husleie for leietaker)

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet
• Anskaffelsen kan gjøres som direkte kjøp uten utlysning dersom bolig er
ferdig prosjektert, men kommunen ønsker å konkurranseutsette

Kommunens anskaffelser/kjøp/avtaler 2015
Avtaler om langsiktig innleie for fremleie
• Ingen kommunal investering, men faste lange avtaler (20 år)
• Kommunen garanterer utleie

• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare overgangsfaser
• Krav til bolig:
– 2- og 3-roms integrert i ordinært prosjekt (10-30 %), noen få eneboliger
– Fortrinnsvis i nye byggeprosjekter (og andel bruktbolig pga dårlig tid)
– Generell kravspek: UU-fordel, integrert i ordinære bomiljø, spredt i bydeler
– Best pris (må være innafor maks husleie for leietaker)

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet
• Anskaffelsen kan gjøres som direkte innleie uten utlysning, men
kommunen ønsker å konkurranseutsette for større avtaler

Kommunens anskaffelser/kjøp/avtaler 2015
Avtaler om tilvisningsrett / tildelingsrett
• Ingen kommunal investering, men faste lange avtaler (20 år vanlig)
• Kommunen formidler beboere, men garanterer ikke utleie

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet
• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare overgangsfaser
• Krav til bolig:
– 2- og 3-roms integrert i ordinært prosjekt (10-30 %), noen få eneboliger
– Fortrinnsvis i nye byggeprosjekter (og andel bruktbolig pga dårlig tid)
– Generell kravspek: UU-fordel, integrert i ordinære bomiljø, spredt i bydeler
– Best pris (må være innafor maks husleie for leietaker)

• Anskaffelsen kan gjøres som direkte kjøp etter annonsering i aviser

Kommunens behov 2016 - 2018
Ordinære integrerte og kommunalt disponerte boliger :
• 110 boliger pr år + evt nye flyktninger
• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare overgangsfaser

• Pluss unge uten EK (helst utenom kommunalt disponert bolig)
• 2016: Seniorboligkonsepter (start prosess høst 2015)
• 2016?: Bofellesskap for utviklingshemmede integrert (8 boliger+ base)

Kravspek boliger :
• fornying av boligmassen (UU)
• integrering i ordinære bomiljø/ spredning i bydelene

• best pris: lav investering og riktig leiepris til leietaker
Merverdi: flere ordinære leieboliger og seniorboliger!

seksjon 2: Leverandør- og dialogkonferanse
Hovedfokus: Kommunens behov og anskaffelsesstrategier 2015
-

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune

Kort om kommunens behov 2016-2018
-

Øyvind Hilmarsen, byrådsleder Tromsø kommune

Innspill fra salen og dialog om gjennomføring av kjøp/anskaffelser
-

Diskusjonen ledes av Peter Reinholdtsen, politisk rådgiver
Byrådsleders kontor og Byrådsavdeling for finans /
kontaktperson bolig Tromsø kommune

Bakgrunn
Kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø
• Behov 110 boliger – budsjett 33 mill
• Eie, leie eller tildelingsrett
• Samarbeide utbyggere – kommunen – Husbanken
• Vinn-vinn-mulighetene for alle parter, men også utløse flere
boliger i det ordinære markedet!
• Innovasjon: integrering, finansiering, gjennomføring
• Leieboliger, lange penger og lav rente

Tromsø-modellen
 Kommunen anskaffer nye eller brukte boliger integrert
• En andel boliger i større prosjekt til kommunal disposisjon
• Målgrupper: Vanskeligstilte som kan bo integrert, unge uten EK
- og øvrige utløste boliger dekker behov i ordinært marked
• Kommunen: bidrar til finansiering av prosjekt gjennom kjøp eller
sikre leietakere ved leie-/tildelingsrettavtaler
• Husbanken: grunnlån for hele prosjektet, og tilskudd for
utleieboliger for de kommunalt disponerte
• Utbygger: får delfiansiering som utløser prosjekt
• Tromsø: får flere profesjonelle utleiekonsepter og integrering
• VINN-VINN-VINN-VINN

Seksjon 3: Videre samarbeide næringsliv-kommune

Innledning ved Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder
Næringsforeningen i Tromsøregionen

