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Bakgrunn for saken

• Kommunale utleieboliger kan 
oppleves som et knapphetsgode og 
det er flere som søker kommunal 
utleiebolig enn tilgjengelige boliger

• Rådmannen foreslår derfor 
retningslinjer for tildeling av boliger 
for å skape mest mulig 
forutsigbarhet og innsikt for 
innbyggere som søker kommunen 
fordi de har vanskeligheter på 
boligmarkedet. 

Boligtjenesten, kontorer i «Knutepunkt» Strømsø



Kommunens ansvar 

• Kommunen skal bistå innbyggere 
som ikke på egen hånd kan skaffe seg 
bolig og/eller trenger hjelp til å 
beholde boligen

• Kommunale utleieboliger er ett av de 
virkemidlene kommunen kan bruke

• Ingen har rett på kommunal 
utleiebolig

Småhus i Kobbervikdalen



Om kommunal utleieboliger

• Drammen kommune disponerer ca. 
2000 kommunale boliger

• Ca. 440 av disse er omsorgsboliger 
som eies av beboer, men hvor 
kommunen har disposisjonsrett 
(kjøp og salg etter fastsatte regler)

• Det gis vanligvis leiekontrakt på 3 år

• Det gis også tidsubegrenset
leiekontrakt der det forventes at 
leietaker vil bli boende over svært 
lang tid, kanskje livet ut

Kommunale boliger i boligfelt



Forslag til prioritering dersom det er flere 
søkere enn tilgjengelige boliger
I noen tilfeller er kommunal utleiebolig det beste virkemiddelet. 

Dette kan for eksempel være dersom innbyggeren av helsemessige eller andre årsaker har et stort behov for 
tjenester, der innbygger er bostedsløs og har svak økonomi eller for nyinnflyttede flyktninger. Vanskeligstilte 
barnefamilier er en sårbar gruppe, hvor kommunal utleiebolig i noen tilfelle vil være den beste muligheten til en 
trygg og god bosituasjon. 

• Det foreslås derfor at innbyggere med disse utfordringene prioriteres til leie av kommunal utleiebolig:
• bostedsløse 

• familier med barn

• nyankomne flyktninger

• videre vektlegges helsemessige og/eller sosiale behov

Ved tilfeller der søkere synes å ha likt behov er det den som søkte først som får tildelt bolig. 

Dersom kommunal bolig ikke innvilges skal søker få nødvendig hjelp til å løse sine boligutfordringer.



Relaterte forhold, som ikke omhandles i 
denne saken:
Fastsetting av husleie

Kommunestyret kan fastsette etter hvilken beregningsmodell 
husleien i de kommunale utleieboligene skal fastsettes etter.

Bystyret/kommunestyret i de tidligere kommunene har fastsatt tilnærmet 
samme modell for husleieberegning: Kostnadsdekkende husleie eller gjengs 
leie. Begge beregningsmodeller har som formål at leien skal dekke forvaltning 
og drift av boligene, men at leieprisen skal ligge under markedspris. Da 
kostnadsdekkende husleie ble innført i alle kommunale utleieboliger i tidligere 
Drammen kommune, ble det samtidig innført en ordning med kompenserende 
husleiestøtte. I Økonomiplan 2020 – 2023 står følgende: 

«Bystyret i tidligere Drammen kommune vedtok i 1. tertial 2019 å styrke rammene til ordningen med 
kompenserende husleiestøtte. Dette har ført til en reduksjon av leieprisen til et utvalg leietakere i kommunale 
utleieboliger. Rådmannen foreslår at ordningene med kompenserende husleiestøtte/kommunal bostøtte 
videreføres i 2020. Rådmannen vil vurdere behovet for harmonisering»

3. Boligsektor

Kommunestyret har bedt om en utredning om 3. boligsektor ved 
behandling av økonomiplan 2020 – 2023. Rådmannen vil komme 
tilbake med egen sak. Kommunale boliger i borettslag


