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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MELHUS KOMMUNE OG  

UTLEIER / UTBYGGER 

1. Formål 
Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, 

godt og trygt bomiljø for alle parter, dvs. beboere, kommunen, og utleier. Å utvikle stabile og 

attraktive bomiljø krever en innsats, men vil over tid gi gode resultat og være økonomisk lønnsomt for 

alle parter. 

Eiendommen:  Adresse: 

  Gnr/.bnr: 

  Kommune: 

Ved inngåelse av eventuelle nye tilvisningsavtaler med utleier vil denne samarbeidsavtalen bli 

oppdatert med nye boenheter 

2. Parter 
Aktive parter som omhandles i SA er her definert som: 

a. Utleier:  

Navn: 

Org.nr: 

Adresse: 

b. Kommune:   

Navn: Melhus kommune 

 Org.nr: 938 726 027 

 Adresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus  

   

1. Avtalens lengde 
Samarbeidsavtalen løper parallelt med inngåtte tilvisningsavtale i 20 år fra den dato avtalen er signert 

av partene. 

2. Gjennomføring og ansvarsområder 
a. Tilvisning og prosedyre for inngåelse av leiekontrakt beskrives i tilvisningsavtalen mellom 

partene. 

b. Utleier og boligsøker inngår kontrakt etter husleielovens bestemmelser. Kommunen er ikke part 

i leieforholdet. 

c. Utleier skal sørge for god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av prosjektet i perioden 

hvor det er etablert en tilvisningsavtale med kommunen. 

d. Kommunen skal følge opp beboere med behov for kommunale tjenester på en god måte, og 

søke å bidra til et godt og stabilt bomiljø. 
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1. Samarbeidsmøter 
Samarbeidet mellom partene og aktørene tilpasses det som til enhver tid er nødvendig og 

formålstjenlig. Det skal tas høyde for at det er behov for hyppige møter i de første 12-18 måneder 

etter hoved innflytting. Det formelle samarbeidet omfatter: 

 Utleier og kommune møtes fast en gang per år – og etter behov 

 Utleier tar initiativ til å møte beboere fast to ganger per år – og etter behov 

 Det kan gjennomføres møte mellom kommunen og beboere ved særlig behov 

1. Informasjon 
Det legges til rette for en god informasjonsflyt intern i samarbeidet og med beboere og naboer. 

2. Signatur 
Denne samarbeidsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt 

eksemplar. 

 

 

 

______________________________   _______________________________ 

Eier/utleier:      Melhus kommune 

(signatur i henhold til firmaattest)   (signatur i henhold til firmaattest) 

 

Navn:       Navn: 

Tittel:       Tittel: Rådmann 

Sted/dato:      Sted/dato:  
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Veiledning til samarbeidsavtalen: 

Punkt 1.   Formål 
Tilvisningsavtalen mellom utleier og kommune beskriver hvordan selve tilvisningen og kommunikasjonen i 
denne prosessen skal være. Husbankens lånetilsagn beskriver forutsetninger knyttet til finansieringen.   

Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å beskrive hvordan samarbeidet skal fungere i praksis under 
tilvisningsperioden. Målet med samarbeidet er at alle partene skal bidra til at eiendommen utvikler seg 
godt, det gjelder både vedlikehold av bygningene og vedlikehold av bomiljøet. 

For å sikre et felles utgangspunkt er det viktig at partene diskuterer og er enige om hvilke av de prioriterte 
brukergruppene som skal tilvises til boligene. Ulike grupper har ulike behov og det må tas hensyn til dette 
når FDV og bomiljøarbeidet planlegges. 

Punkt 2. Parter 
Med utleier menes her den som disponerer bygget som leilighetene befinner seg i. Der det er et eksternt 
forvaltningsselskap, så er det hensiktsmessig at de også er med som part. Kommune er her ment den 
instansen som har ansvaret for oppfølging av avtalen. 

Punkt 3.  Avtalens lengde 
Alle avtaler som gjøres skal følge den samme tidsperioden. 

Samarbeidsavtalen kan være kortfattet og enkel ved søknad til Husbanken. Rundt hovedinnflytting og i 
første driftsår vil utleier og kommunen ha mye kontakt. Det anbefales derfor å revidere samarbeidsavtalen i 
dette tidsrommet slik at alle de momentene partene enes om kan fanges opp i samarbeidsavtalen. 

Det er mest hensiktsmessig at perioden går fra grunnlånet blir utbetalt og 20 år frem i tid. Det er viktig at 
samarbeidet ikke avvikles helt i det tilvisningsperioden går ut slik at de som bor i boligene når avtalen 
avsluttes også ivaretas. De må selvsagt få bli boende ut kontraktsperioden, men de som bor i en tilvist bolig 
bør få tilbud om ny kontrakt på samme vilkår som dem som ikke bor i en tilvist bolig. 

Punkt 4. Gjennomføring og ansvarsområder 
Alt rundt selve tilvisningen står beskrevet i tilvisningsavtalen og det vises til denne for veiledning. Selve 
husleieavtalen, som må oppfylle kravene beskrevet i tilsagnsbrevet fra Husbanken, er mellom utleier og 
boligsøker. Kommunen er ikke en part i leieforholdet, men kommunen har fortsatt et ansvar for at bomiljøet 
er godt. De er også kommunen som har ansvaret for eventuell bo-oppfølging som leieboeren har behov for i 
hjemmet eller utenfor. 

I tilvisningsavtalen står det blant annet at utleier har plikt til å skrive kontrakt med den leieboeren som blir 
tilvist av kommunen. Dette forutsetter at utleier ikke har saklig grunn til å nekte. Saklig grunn kan være 
tidligere erfaring med leieboeren eller at leieboeren ikke er i målgruppen for boligen. 

Utleier inngår kontrakt med leieboer og alle sider av leieforholdet skal løses ved bruk av husleieloven. 
Kommunen har ikke noe ekstra ansvar for skader eller manglende betaling selv om leieboeren er tilvist av 
kommunen. 

Det er eiers ansvar å forvalte eiendommen, bygningene og bomiljøet på en god måte.  Det krever gode og 
langsiktige planer på alle områder. Det bør utarbeides rullerende tre-årsplaner og ti-årsplaner som beskriver 
strategi og tiltak for både økonomisk utvikling, teknisk vedlikehold og beboersammensetning/bomiljø. 

Det anbefales også å ha tydelige beskrivelser som viser hvem som har ansvar for hvilket vedlikehold. Det 
kreves at leieboer gis ansvar for maks det vedlikeholdet som følger av Husleieloven § 5-3. Forvalter bør ha 
ansvar for daglig vedlikehold, mens eier av eiendommen bør ha ansvar for planlagt vedlikehold og 
vedlikeholdsplanleggingen generelt.  Det daglige vedlikeholdet bør ivaretas av en fast stedlig vaktmester, 
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som både kan bistå beboere med mindre ting i leiligheten og ta seg av vedlikehold i fellesarealet og 
uteområder. 

Å sikre at beboersammensetningen og bomiljøet er bra er avgjørende for at boligprosjektet blir vellykket. 
Derfor er det viktig at utleier og kommunen har en felles ide om hvordan beboersammensetningen skal 
være. Det vil være spesielt viktig der kommunen tilviser beboere, men også der boligen er leid ut via det 
ordinære leiemarkedet må man vurdere dette. Ved valg av publiseringskanal for annonsering kan man til en 
viss grad styre hvem som søker seg til boligene. 

Avhengig av beboersammensetning bør man sette inn forskjellige tiltak for å sikre gode bomiljøer. Det 
anbefales likevel alltid at beboerne oppmuntres og får bistand til å organisere seg i tråd med husleielovens 
kap 6. Ved å formalisere et samarbeid med beboerne vil det være lettere å gi samlet tilbud til beboerne som 
fungerer etter målsettingene. Det bør vurderes å sette av en andel av husleieinntektene til et fond som 
beboerne disponerer i samråd med utleier og/eller kommune. Summen må tilpasses hvert enkelt prosjekt, 
men den må være så stor at man får noe igjen for den. Det bør utarbeides egne retningslinjer for et slik 
beboerfond. 

Flere av beboerne vil sannsynligvis ha behov for tjenester knyttet til boforholdet. Dette er kommunens 
ansvar. Det innebærer blant annet å: 

 fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer 

 sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre 
 
Beboerne er en viktig ressurs i bomiljøarbeidet, men det forutsetter at de blir involvert og blir gitt en 
stemme og reell innflytelse. Beboernes hovedbidrag vil være at de kjenner bosituasjonen best av alle. Hvis 
beboerne behandles som en likeverdig part vil de kunne være en viktig ressurs for kommunen og utleier. 

For at beboerne skal kunne organisere seg og uttrykke seg med en samlet stemme er det viktig at 
kommunen og utleier legger til rette for dette. Allerede i kontraktsmøtet er det nødvendig å ta opp med nye 
beboere om de er interessert i å engasjere seg i bomiljøet. Mange er fornøyd nok med å få en bolig, men 
hvis den nye beboeren viser interesse er det viktig å jobbe videre med det. Kommunen bør ha ansvar for at 
det opprettes en beboerforening og at de får nødvendig hjelp i oppstartsfasen. Den praktiske bistanden kan 
gjerne bli gitt av andre, f.eks Leieboerforeningen. Utleier bør ha ansvar for at det finnes hensiktsmessige 
fellesarealer som beboerne kan benytte seg av til forskjellige aktiviteter. 

Punkt 5. Samarbeidsmøter 
I en oppstartsperiode er det viktig med tett kommunikasjon mellom alle parter for å få tatt beslutninger og 
ryddet unna uenigheter og misforståelser. Ettersom tiden går bør det holdes formelle møter minst en gang i 
året for å diskutere ting som har dukket opp. Det er viktig å ha en fast struktur med faste møter uavhengig 
av opplevd behov. Ofte er det mange småting som ikke oppleves som viktige nok for å innkalle til et eget 
møte. Slike saker kan man da ta opp på det årlige møtet. 

I tillegg til et felles møte er det nødvendig at partene møtes hver for seg to ganger per år. Her vil mer 
konkrete problemstillinger tas opp. Det kan for eksempel være ansvarsfordeling mellom utleier og 
kommune, beboernes innflytelse og plikter, kommunens oppfølging av beboerne og lignende. 

Punkt 6.  Informasjon 
God informasjon er avgjørende for suksess, det gjelder både mellom partene, men også med de andre 
aktørene samt lokale velforeninger, idrettslag, naboer og lignende. Det bør vurderes å utvikle egne 
Facebook-grupper, informasjonstavler, rundskriv og lignende. Lokale organisasjoner, velforeninger, idrettslag 
kan involveres i arbeidet med bomiljøet og forholdet til nærmiljøet. Det er viktig at utleieeiendommen ikke 
blir en enklave i kommunen, men en del av nabolaget. 


