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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) – KOMMUNALE 

UTLEIEBOLIGER – PERSONER MED VARIG BEHOV 

 

Representant Ivar Johansen (SV) stilte 14.11.16 følgende spørsmål til byrådet: 

 

1. Hvilke rutiner har bydelene på å følge opp eldre beboere når kontrakten er i ferd med å gå 

ut? Anses brev som godt nok varsel, og finnes det rutiner på å følge opp beboer dersom 

brev fra bydel ikke blir besvart? 

2. Har bydelene lik rutine på å tilby langtidskontrakt med varighet på mer enn fem år, jfr. 

forskriftens § 12 om leietid, til beboere over 60 år og andre sårbare grupper? Hva ansees 

av byråden som langtidskontrakt mer enn fem år? 

 

I forbindelse med disse spørsmålene har det dessverre tatt tid å få innhentet svar fra bydelene.  

Jeg vil innledningsvis takke representanten for å stille spørsmål som har bidratt til å få frem behov 

for presiseringer i instruks for tildeling av kommunal bolig. 

 

1. Oppfølging av eldre og andre sårbare grupper ved utløp av leiekontrakt 

 

Utgangspunktet for oppfølging av utløp av kontrakt er Boligbygg Oslo KFs rutiner som 

kontraktsforvalter. Rutinen er at BBY sender brev til beboer, med søknadsskjema og informasjon 

om at husstanden må søke om å få tildelt ny kontrakt dersom de har behov for dette. BBY sender 

rutinemessig lister med oversikt over hvilke beboere dette gjelder til bydelene. Både brev og 

varsel sendes ut omtrent 6 måneder før leiekontrakten utløper. 

 

Det foreligger ikke pålegg for hvilken metode bydelene skal bruke for følge opp beboere som ikke 

responderer på brev fra Boligbygg. 

 

Jeg har bedt bydelene svare på hvordan deres praksis er på dette området.  

Spørsmålet de ble bedt om å besvare var «Hvordan er bydelens praksis rundt det å følge opp eldre 

og andre sårbare som har forestående kontraktsutløp, og som ikke responderer på varsel fra 

Boligbygg om at kontrakten er i ferd med å utløpe?» 

 

Bydelene viser til at de samarbeider med Boligbygg, og de fleste oppgir lister fra Boligbygg som et 

godt arbeidsverktøy for å følge opp sakene. Noen bydeler svarer også eksplisitt at de har god hjelp fra 

fagsystemet Gobo for å holde oversikt over forestående kontraktsutløp.  
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De fleste bydelene spesifiserer ikke hvilken metode de bruker for å ta kontakt, men oppgir at 

manglende respons følges opp, gjerne via virksomheten som har tettest kontakt med beboer. Dette kan 

være boligkontor, NAV eller virksomheter som driver oppfølging hjemme hos beboer. Flere bydeler 

melder om at de bruker kombinasjoner av telefon, SMS og hjemmebesøk. 

 

Jeg mener at valg av metode for oppfølging i hver enkelt sak skal være en individuell vurdering. 

Samtidig ser jeg at det kan være behov for å tydeliggjøre behovet for å sikre forsvarlig oppfølging av 

dette arbeidet. Jeg vil derfor ta initiativ til å omtale rutiner rundt dette i forbindelse med revidering av 

instruks for tildeling av kommunal bolig. 

 

2. Rutiner for tildeling av lengre kontrakt enn 5 år der boligbehovet er av mer varig karakter 

 

Bydelene melder i sine svar at det i liten grad tildeles leiekontrakter med varighet utover fem år. De 

fleste slike saker oppgis å være knyttet til boliger som er klausulert for eldre, enkelte samlokaliserte 

boliger med bemanning, og i enkelte saker hvor det er særlige behov knyttet til psykisk helsesituasjon. 

Bydelene oppgir at tildelingene gjøres etter individuelle vurderinger. 

 

Blant svarene fra bydeler omtales utløp av kontrakt som et tidspunkt hvor endrede boligbehov eller 

nye muligheter blir kjent, og at dette kan være en positiv effekt av kortere kontraktsvarighet. 

Oslo kommune innførte boplan i forbindelse med revisjonen av tildelingsforskriften som trådte i kraft i 

2014. Boplan har som formål å gi kommunale leietakere et større eierskap til egen boligkarriere. 

Arbeidet med boplan er fortsatt i startfasen, men vil kunne tilføre ytterligere samarbeid og dialog inn i 

samspillet mellom bydel og husstanden som leier bolig. 

 

De fleste bydelene som angir eventuelle leietider utover 5 år omtaler 10 år eller tidsubestemte 

leiekontrakter. Leietid bør tilpasses den enkeltes livssituasjon, alder og hensynet til 

husstandsmedlemmer. 

 

Representantens spørsmål har synliggjort at det kan være behov for å tydeliggjøre regelverket på 

punktet som dreier seg om hovedregel om forlenget leietid. Det er viktig at det gjøres saklige 

vurderinger av leietiden for de som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig, slik 

det fremgår av forskriften § 12. Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om 

tildeling av kommunal bolig. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Inga Marte Thorkildsen 

Byråd 
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