
ALTA KOMMUNE 
RÅDMANNEN 
 
Alta kommune søker tilvisningsavtaler for boliger på det private 
leiemarkedet. 
 
Alta kommune ønsker å bidra til at det bygges flere utleieboliger i Alta. Kommunen har også 
behov for gode utleieboliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Vi ønsker derfor å inngå 
tilvisningsavtale med en eller flere utleieaktører. Kommunen vil gjennom slike 
tilvisningsavtaler sikre boliger til boligsosiale formål. 
Kommunen ønsker over 4-5 år å realisere inntil 20 boenheter hvert år med tilvisningsavtale. 
I denne runden ønsker kommunen å inngå avtale med en eller to leverandører for 2- 3 år. 
En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er 
omfattet av avtalen. 
En tilvisningsavtale med kommune kan gi utbygger/utleier gunstig finansiering fra 
Husbanken. Nærmere info og betingelser vil framgå av konkurransegrunnlaget. 
Dersom boligene finansieres med grunnlån fra Husbanken vil kommunen til enhver tid ha 
rett til å tilvise inntil 40% av boenhetene.  Andelen avtales mellom partene. 
Det enkelte leieforhold reguleres gjennom ordinær leieavtale mellom utleier og leietaker 
som er henvist fra kommunen. 
Alta kommune stiller som krav at boligene er av god kvalitet og har en hensiktsmessig 
utforming/planløsning/størrelse. 
Det er ønskelig at tilvisningsboligene inngår i et ordinært bomiljø, og det forutsettes at 
utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av dette. 
Det skal også inngås en samarbeidsavtale mellom utleier og kommunen som bl.a. omhandler 
partenes ansvar og forpliktelser i forhold til opprettholdelse av et godt bomiljø. 
 
Det vil i forbindelsen med konkurransen bli avviklet en søker-/leverandørkonferanse   
den 10.02.17 kl 12.00 – 14.00.  Frist for påmelding er 07.02.17. 
 
Tidsfrister: Interesserte bes levere skriftlig tilbud til Alta kommune innen 10.03.17 kl 12.00 
Konkurransegrunnlag og øvrig informasjon kan fås ved henvendelse til  
 
Alta kommune v/Per Hindenes.  Tlf: 97474155  epost: pehi@alta.kommune.no 
 
Dokumenter: 

 Kravspesifikasjon 

 Konkurransegrunnlag 

 Avtaleskisse 
 
Relevante dokumentsøk: 
https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/utleieboliger-med-tilvisningsavtale-i-
ringsaker 
https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/bjornasen-syd-96-utleieboliger-
gjennom-tilvisningsavtale 
https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/ulsholtveien-31-oslo-36-utleieboliger 
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En tilvisningsavtale  
 

- Inngås mellom en kommune og en utleier 

- Avtalen gir en rett for kommunen til å henvise leietakere til utleier 

- Avtalen setter tak for det antall utleieenheter kommunen har tilvisningsrett 

- Avtale om tilvisningsrett gjelder i 20 år 

- Utleier inngår leieavtale med den enkelte leietaker 

- Leieavtalene inngås for minst 5 år 

- Oftest vil kommunen/NAV stille garanti for depositum 

- Alle rettigheter/plikter i leieforholdet reguleres av avtale mellom utleier og leier 

- Ved å inngå avtale om tilvisningsrett kan den som eier/bygger/bygger om boliger 

kvalifiseres til å finansiere prosjektet (alle boenheter) med grunnlån i Husbanken 

- Husbanken forutsetter at det er en profesjonell utleier som leier ut 

- Grunnlån har inntil 50 års løpetid 

- Grunnlån kan opptas med flytende eller fast rente i inntil 20 år. 

- Fastrente i Husbanken var 26.01.17  2,77% for fast rente 20 år  

 
 


