
 

 

 

 
 

 

Eidsvoll kommune 
Rådmannen 

 

 

 
Tilleggsnotat til sak 7/19 – Ny behandling – Anmodning om bosetting av 

flyktninger i 2019. 

 

Boligsituasjonen for flyktninger. 

 

Eidsvoll kommune har totalt 119 boliger disponible for vanskeligstilte. 

 

I dag disponeres 29 boliger av flyktninger som mottar introduksjonsstønad.  Denne 

stønaden kan mottas i inntil fem år.  29 boliger utgjør 24,4 % av de boliger vi har 

disponibelt for vanskeligstilte i kommunen. 

 

Ved å inkludere flyktninger som har gått over på annen type stønad, og dermed ikke følges 

opp av flyktningetjenesten, øker tallet til 37 boliger som disponeres av flyktninger, dette 

utgjør 31,1 % av den totale boligmassen som disponeres for vanskeligstilte. 

 

Det er kun fem boliger som i løpet av de siste fem årene er kjøpt som flyktningeboliger med 

tilskudd fra Husbanken, og som dermed er øremerket dette formålet.  Dette utgjør til 

sammenligning 4,2 % av den boligmassen som vi har disponibelt til vanskeligstilte.  Det 

betyr at utover disse fem boligene, er ingen av boligene til vanskeligstilte særskilt avsatt til 

flyktninger. 

 

Tildelingspraksisen har vært at ledige boliger har blitt tildelt flyktninger ved behov. Dersom 

flyktninger skal prioriteres, vil konsekvensen være at det vil bli færre ledige boliger til andre 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Dersom bosetting av flyktninger ikke skal påvirke bosetting av andre vanskeligstilte på 

boligmarkedet i særlig grad, bør det tilstrebes bosettinger også i det private leiemarkedet. 

Alternativt at boligporteføljen økes ved at det kjøpes flere boliger. Eiendomsforvaltningen 

vurderer det generelt som hensiktsmessig å kjøpe nye boliger (fortrinnsvis blokkleiligheter) 

ved utvidelse av boligporteføljen, da dette både reduserer vedlikeholdsbehov og – omfang, 

samt gir en mulighet til å gjøre tilvalg av materialer som tåler en høyere slitasje. Slike 

boligkjøp vil derfor ha en tidshorisont på halvannet til to år.  

 

Kommunen har per 1.3.2019 fire ledige boliger som kan leies ut, i tillegg til tre boliger er 

under klargjøring. Status når det gjelder søknader om kommunal bolig, er at det er fem 

ubehandlede søknader per 1.3.2019. 


