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Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at kommunens eiendom, Lerkeveien 13 gnr. 34, bnr. 63 legges ut for 
salg til markedsverdi (normal salgsverdi) 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i mange år bosatt flyktninger. Kommunestyret vedtok å bosette 25 i 
2016 og for rinneværende år foreligger det vedtak om å bosette 20.  For å kunne realisere 
bosettingen har kommunen over år investert i boliger til utleieformål i kommunen. Det er 
kontrakt med leietakere som innebærer at boligen skal være en gjennomgangsbolig inntil 
flyktningen (eller andre) enten selv kan leie bolig av private eller kjøpe seg egen bolig. 
Pr. april 2017 har kommunen 32 kommunalt eide boliger og 24 private innleide boliger til 
utleie til flyktninger og vanskeligstilte. 
I handlingsprogrammet til Plan for integrering og inkludering for perioden 2015 til 2019 er 
det satt opp flg. tiltak på området bolig: 

 Bomiljø med differensierte tilbud (skal vektlegges i regulerings- og detaljplaner) 

 Bistand til etablering i egen bolig (Budsjettvedtak. Startlån.  10 millioner til 

videreformidling).  

 Flyktninger i egen bolig. Bistand til etablering og ressurser til oppfølging  

Kommunens vaktmestertjeneste hadde i 2016 befaring i alle de kommunale boligene, og 
utarbeidet en oversikt over vedlikeholdsbehov.  
Kommunen har i hovedsak blitt anskaffet leiligheter og ikke eneboliger fordi førstnevnte er 
vurdert som den mest hensiktsmessige boformen for nyankomne flyktninger. Sentral 
beliggenhet er også vesentlig da flyktningene ikke disponerer bil ved bosetting. 
For de flyktningene som har inntekt er det mulig å få lån til kjøp av bolig. I  2015 / 2016 var 
det  6 familier( som hadde leiekontrakt i kommunal gjennomgangsbolig), som finansierte 
kjøp av egen bolig/leilighet i kommunen.  
Ikke alle boliger kommunen eier er like hensiktsmessige å ha som utleiebolig. Det er derfor 
vurdert som aktuelt å legge ut en av disse for salg. Det er etterslep på vedlikehold på 
utleieboliger og det mangler utleieboliger, slik at frigjorte midler fra salg kan benyttes til 



vedlikehold av eksisterende boligmasse og /eller til finansiering til kjøp av bolig (selveier 
eller borettslag).  
Boligen som nå vurderes som aktuell å selge er Lerkevegen 13 på Tingbergfeltet.   
Nevnte bolig har vært kommunal utleiebolig i 18 år, sist utleid til samme familie i 7 år. 
Kontrakt for leie av gjennomgangsboliger inngås i utgangspunktet for 2 år med mulighet til 
forlengelse. Av ulike årsaker er leieforholdet i dette tilfellet blitt videreført. Familien som 
bor der har selv bedt om å få vurdert muligheter for at de selv kan få kjøpe boligen De føler 
tilknytning til nærmiljøet og vil gjerne l fortsette å bo der, alternativt må de kjøpe seg 
annen bolig. 
Noen kommuner har etablert ordningen «leie for eie», anbefalt av Husbanken. Ordningen 
innebærer at det ved etablering av leiekontrakt inngås avtale om muligheter for kjøp av 
boligen når leietaker etter hvert har muligheter til å finansiere selv. Dette er en ordning 
som kan være aktuell å vurdere for Øyer kommune også, men som i så fall må utredes 
nærmere. 
Rådmannen har bedt om takst på boligen og den foreligger nå. 
Boligen er taksert til en markedsverdi (salgsverdi) t til kr. 2.275 000. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å få frigitt midler til vedlikehold av eksisterende boliger /kjøp av egnede 
boliger til utleieformål, spesielt små enheter.  
For de flyktninger som kommunen har bosatt er det viktig å legge til rette for at de etter 
hvert kan kjøpe seg egen bolig når de har muligheter til å finansiere det. Dette fordi det 
bidrar til stabilitet og tilhørighet i lokalsamfunnet og bidrar til at flyktninger som har fått 
arbeid i regionen blir boende. Husbanken ønsker også gjennom sine virkemidler å bidra til 
at flyktninger etablerer seg i egne boliger.  
Fordi kommunen pr. dato ikke har etablert ordningen: «leie for eie», er det ikke mulig å 
selge bolig direkte til de som allerede bor der. Boligen må bekjentgjøres for salg på det 
åpne markedet, slik at det er muligheter for alle e til å legge inn bud på boligen. 
Kommunen har avtale med DNB om salg av eiendom. DNB er derfor forespurt om å bistå 
kommunen med salget   
Ut i fra de foreliggende opplysninger vurderer rådmannen det som hensiktsmessig å selge 
Lerkevegen 13 og mener at midler fra salget bør avsettes på investeringsfond til 
boligformål.  Rådmannen vurderer hva som er de mest hensiktsmessige løsninger for 
disponering av midlene. Dette vil skje med utgangspunkt i oversikt over status for 
kommunale gjennomgangsboliger,  og slik at   kommunestyrets vedtak om bosetting blir 
fulgt opp/gjennomført..  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å selge eiendommen Lerkevegen 13, gnr. 34, bnr. 63. 
    Boligen legges ut for salg til markedsverdi på det åpne markedet 
 
2. Økonomiske midler som frigjøres ved salget avsettes til ubundet investeringsfond  
    Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene til boligformål slik at det  
    bidrar til å realisere kommunestyrets bosettingsvedtak. 
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