
  
 

 

 
 

1 

 

 

Saksprotokoll 
 

Politisk sekretariat 
 
Postadr.:Postboks 8001, 4068 STAVANGER 
Besøksadr.:Øvre Kleivegate 15 
Telefon:+47 51507090 
E-post: politisk.sekretariat@stavanger.kommune.no 
http:\\www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. 964965226 

 

 
 
SAKSBEHANDLER ARKIVSAK ARKIVNR. DATO 

Susan Østbø 20/42792  dato 

 
 

Utvalg: Stavanger formannskap 
Møtedato: 18.03.2021 
Sak: 42/21 
  

Forslag til lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 
Resultat:  På sakslisten 
 
Arkivsak: 20/42792 
 Stavanger formannskap har behandlet saken i møte 18.03.2021 sak 

42/21 
 
 
Formannskapets enstemmige vedtak 
 
Stavanger kommune gir sin tilslutning til høring om forslag til ny boligsosial lov fra Kommunal- og 1 
moderniseringsdepartementet, KMD, med følgende innspill: 2 
 3 
Lovens formålsbestemmelse 4 
Stavanger kommune støtter intensjonen i formålsbestemmelsen, men foreslår en moderering av 5 
formuleringer som beskriver krav til bolig, da dette bør ivaretas av kommunens skjønnsutøvelse.  6 
 7 
Virkeområde og definisjon 8 
Stavanger kommune anbefaler at begrepet bopel defineres og samsvares med 9 
sosialtjenesteloven, med tilhørede forskrift.  10 
 11 
Stavanger kommune anbefaler at oppholdsprinsippet avklares nærmere i lovforslaget, da det kan 12 
oppstå tvil om hvilken persongruppe den enkelte kommune har ansvar for. 13 
 14 
Stavanger kommune ser betydningen av å kunne foreta skjønnsmessige vurderinger, og 15 
utarbeide lokale retningslinjer hvor det blant annet stilles krav om tilknytning til kommunen i form 16 
av botid for å kunne gi bestemt type bistand, slik som tildeling av kommunal bolig.  17 
 18 
Kommunens organisatoriske ansvar 19 
Stavanger kommune mener at loven må følges opp med tilpasninger i andre lovverk og rammer, 20 
slik at kommunen blir i stand til å følge opp lovforslagets intensjoner på en troverdig måte, særlig 21 
plan- og bygningsloven.  22 
 23 
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Kommunens plikt til å gi individuelt tilpasset bistand overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 24 
Stavanger kommune mener departementet bør vurdere om det er nødvendig å eksemplifisere 25 
bistandstyper i selve lovteksten, eller om disse kan plasseres i en eventuell veileder eller 26 
rundskriv. 27 
 28 
Saksbehandling 29 
Stavanger kommune ber departementet ta hensyn til at kommuner har ulik organisering, og 30 
særlig i store kommuner er det boligsosiale organisert i ulike virksomheter. Det kan være en 31 
fare for økt byråkratisering dersom kravet om enkeltvedtak tolkes strengt. Det kan medføre 32 
administrativt merarbeid. Dette bør tydeliggjøres i veileder eller rundskriv. 33 
 34 
Statsforvalterens rolle 35 
Stavanger kommune stiller seg positiv til at enkeltvedtak kan påklages til statsforvalteren. Et tilsyn 36 
kan være både nyttig, lærerikt og verdiskapende. Ved at klagesaker overføres fra en politisk 37 
behandling til statsforvalter, vil statsforvalteren kunne komme med anbefalinger og korrigeringer 38 
til kommunene. Dette kan sikre en forutsigbar og enhetlig praksis som regelverket legger opp til 39 
og samtidig styrke kommunene. Et tydelig krav er at hensynet til det kommunale selvstyret 40 
vektlegges når klager i enkeltsaker behandles.  41 
 42 
Administrative og økonomiske konsekvenser 43 
Stavanger kommune ser at forslag til ny lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på 44 
boligmarkedet gir kommunen nye plikter og innbyggerne større rettigheter innenfor det 45 
boligsosiale området. Dette vil kunne gi økte kostnader for kommunen. Stavanger kommune 46 
forutsetter at kommunene kompenseres fullt ut for økte kostnader som følge av ny lovregulering.  47 
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