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Bygging av flyktningeboliger 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger innenfor 

en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette anbudsprosessen umiddelbart, med forbehold om 

vedtak i kommunestyret i juni om bosetting av flyktninger,  

3. Leilighetene skal være innflyttingsklar høsten 2014. 

4. TKE står for bygging og utleie av boligene. 

5. Endring av vedtekten for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen 

sak. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi (Integrerings- og 

mangfolds direktoratet) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. Hvert år anmoder 

IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger. Det er frivillig oppgave for 

kommuner å bosette flyktninger, og kommunen vedtar hvor mange den vil bosette. Ved å gjøre 

vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om 

introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. 

IMDi vil be Tana kommune om å ta imot minst 10 flyktninger som har fått oppholdstillatelse. 

De vil forsøke å samle de fra samme nasjon, det vil være en mix av familier og enslige, men 

ikke mindreårige enslige. 



I møte med IMDi har kommunen antydet at vi kan bosette flyktninger høsten 2014. For at 

kommunen skal kunne bosette flyktninger, vil ledige boliger være et sentralt tema. 

 

Det vil bli lagt fram egen sak i juni om bosetting av flyktninger. 

 

 

Vurdering 

I praksis er bosetting kun aktuelt i Tana bru, dette på grunn av nærhet til lege, butikk etc. Tana 

kommune har ingen ledige boliger å tilby de som skal bosettes i kommunen. Det vil si at 

kommunen må bygge nye boliger. 

 

For å kunne ferdigstille boligene i august/september 2014 må det fattes nødvendige vedtak om 

iverksettelse nå i mai. Selv da må prosessene kortes inn, både godkjennelse av bygg, 

finansiering, tilskudd fra Husbanken og konkurranseutsettingen. 

 

Ved å benytte samme huskonseptet som TKE brukte da de bygde åtte utleieleiligheter i 

Seidajokgoulba kan vi komme raskt i gang. Tegningene er godkjent av Husbanken. Husene må 

bygges i felt som allerede er regulert, og derfor vil etableringen måtte skje i vårt nyeste boligfelt, 

Seidajokgoulba.  

Bygging og utleie av boligene vil skje i regi av TKE. Det forutsetter at vedtekt til Tana 

kommunale eiendomsselskap KF, paragraf 6. Låneopptak, må endres. 

Tana kommunale eiendomsselskap KF kan ta opp lån inntil kr 45 mill. 

 

Budsjettet TKE hadde for de åtte leilighetene som ble bygget var på kr 13,5 mill inkl mva. Disse 

leilighetene har to soverom på ett plan, BRA ca 60 m2, utvendig redskapsbod og har 

livsløpsstandard godkjent av husbanken. Husbankens tilskudd ble budsjettert med 20 % tilskudd 

pr leilighet. Dersom en kan lage planløsning som tilfredsstiller kravet til livsløpsstandard kan en 

ved å fjerne et soverom i første etasje gi plass til trapp slik at det uinnredete loftet kan innredes 

med to soverom og loftstue. Hvorvidt en slik endring vil utløse tilskudd fra Husbanken må en 

benytte tiden fram til anbudsutlysning for å avklare. 

En kan velge å bygge halvparten av leilighetene uten innredet loft og halvparten med innredet 

loft. En går da eventuelt glipp av Husbanktilskuddet, men har da boliger mer egnet for 

barnefamilier som igjen gir plass for flere flyktninger. 

Ved en slik utbygging må en budsjettere med en kostnad på kr 15 mill inkl mva. Dersom alle 

leilighetene bygges uten innredet loft er kostnadsrammen kr 13,9 mill inkl mva.  

 

De som leier hos TKE i Seidajokgoulba har en husleie som er i underkant av kr 6 700,- pr mnd. 

Dagens husleie gir tilstrekkelig dekning for TKE. 

 

Hva skjer om vi ikke får flyktninger til kommune. 

I Tanabru er det et stort behov for utleieboliger. Dersom det ikke er behov for kommunens 

boliger til det tiltenkte formålet vil de bli leid ut på det ordinære markedet, med høyere husleie 

enn i dag i samme område. På den måten vil utleier alltid være sikret leieinntekter. 

 

Rådmannen tilrår at kommunen iverksetter prosessen med å bygge boliger for flyktninger slik at 

de står innflyttingsklar høsten 2014 og anbefaler at Formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

1. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger innenfor 

en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette anbudsprosessen umiddelbart, med forbehold om 

vedtak i kommunestyret i juni om bosetting av flyktninger,  



3. Leilighetene skal være innflyttingsklar høsten 2014. 

4. TKE står for bygging og utleie av boligene. 

5. Endring av vedtekten for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen 

sak. 

 

 


