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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 23.03.2021 

Sak: 115/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Høring - Forslag til lov om kommunens ansvar 
overfor vanskeligstilte på boligmarkedet  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 21/6415 
 
Vedtak: 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag om 
ny boligsosial lov:  
1. §1 Formålet med loven. Trondheim kommune støtter lovforslaget og mener det er viktig 
med en styrking av rettighetene til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslagene 
fremmer et viktig fokus og en satsing på boligsosialt arbeid, det er nødvendig.  
 
2. §3 Definisjoner. Trondheim kommunen støtter den utvidede definisjonen av vanskeligstilte 
på boligmarkedet og særlig positivt er tydeliggjøring av at det er behovet for bolig som er det 
grunnleggende - ikke årsaken til det.  
 
3. § 6. Saksbehandling. Trondheim kommune ber om et rundskriv for hva som er minstekrav 
til spesifikk bistand kommunene skal gi for å sikre likeverdige tjenester nasjonalt.  
 
4. § 7. Klage. Trondheim kommune støtter Statsforvalteren som klageinstans. En ekstern part 
vil bedre ivareta personers rettssikkerhet og likeverdig behandling på tvers av kommuner. Vi 
ber om en presisering av hvordan departementet stiller seg til husleiekontrakter i perioden 
saken blir behandlet av klageinstansen. Vi ber også om en rolleavklaring mellom 
Statsforvalteren og Husleietvistutvalget.  
 
5. § 8. Tilsyn. Trondheim kommune mener det er behov for en tilsynshjemmel.  
 
6. Generelle synspunkter. Vi forventer at det medfølger ressurser til å dekke bedre 
oppfølging til flere, og økt omfang av saksbehandling.  
 
7. Trondheim kommune ber om at nivået på den statlige bostøtten heves.  
 
8. Trondheim kommune støtter at Husbanken skal ha en tilskuddsordning som kan brukes til 
oppfølgingstjenester og lignende. En av kommunens største utfordringer er boligsituasjonen 
til mennesker med rus og/eller alvorlig psykiske helseutfordringer. 
 
Behandling: 
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Mona Berger (SV), alternativt forslag pva SV, Ap, MDG, Sp 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag om 
ny boligsosial lov:  
1. §1 Formålet med loven. Trondheim kommune støtter lovforslaget og mener det er viktig 
med en styrking av rettighetene til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslagene 
fremmer et viktig fokus og en satsing på boligsosialt arbeid, det er nødvendig.  
2. §3 Definisjoner. Trondheim kommunen støtter den utvidede definisjonen av vanskeligstilte 
på boligmarkedet og særlig positivt er tydeliggjøring av at det er behovet for bolig som er det 
grunnleggende - ikke årsaken til det.  
3. § 6. Saksbehandling. Trondheim kommune ber om et rundskriv for hva som er minstekrav 
til spesifikk bistand kommunene skal gi for å sikre likeverdige tjenester nasjonalt.  
4. § 7. Klage. Trondheim kommune støtter Statsforvalteren som klageinstans. En ekstern part 
vil bedre ivareta personers rettssikkerhet og likeverdig behandling på tvers av kommuner. Vi 
ber om en presisering av hvordan departementet stiller seg til husleiekontrakter i perioden 
saken blir behandlet av klageinstansen. Vi ber også om en rolleavklaring mellom 
Statsforvalteren og Husleietvistutvalget.  
5. § 8. Tilsyn. Trondheim kommune mener det er behov for en tilsynshjemmel.  
6. Generelle synspunkter. Vi forventer at det medfølger ressurser til å dekke bedre 
oppfølging til flere, og økt omfang av saksbehandling.  
7. Trondheim kommune ber om at nivået på den statlige bostøtten heves.  
8. Trondheim kommune støtter at Husbanken skal ha en tilskuddsordning som kan brukes til 
oppfølgingstjenester og lignende. En av kommunens største utfordringer er boligsituasjonen 
til mennesker med rus og/eller alvorlig psykiske helseutfordringer. 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Bergers forslag, ble Bergers forslag vedtatt 
med sju stemmer (3Ap, SV, MDG, Sp, U), mot fire stemmer (2H, FrP, V) 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


