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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel
011/19

Godkjenningav protokoll

012/19

014/19

Klagevedrørendeavslagpå bytte av kommunal
utleiebolig
Klagevedrørendeavslagpå fornyelse av kommunal
bolig
Klagevedrørendeavslagpå startlån og tilskudd

015/19

Klagevedrørendeavslagpå startlån og tilskudd

013/19

Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
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016/19

Klage vedrørende avslag på startlån og tilskudd

017/19

Klage over tildeling av driftstilskudd - Fysioterapi og
manuellterapi
Klage vedrørende avslag på kommunal omsorgsbolig

018/19

Eventuelt

Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
Unntatt
offentlighet
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011/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 06.05.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KLAG - 011/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Protokoll fra møte 06.05.2019 godkjennes slik den foreligger.

012/19 : Klage vedrørende avslag på bytte av kommunal utleiebolig
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 03.05.2018 vedrørende avslag på
bytte av kommunal utleiebolig opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
Det anses ut fra dokumentasjonen at klageren nå er i stand til selv å skaffe seg egnet bolig
på det private leiemarkedet. Klageren oppfyller ikke tildelingskriteriene, jfr «Kriterier for
tildeling av kommunal utleiebolig og startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. »
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ensemmig vedtatt.
KLAG - 012/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 03.05.2018 vedrørende avslag på
bytte av kommunal utleiebolig opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
Det anses ut fra dokumentasjonen at klageren nå er i stand til selv å skaffe seg egnet bolig
på det private leiemarkedet. Klageren oppfyller ikke tildelingskriteriene, jfr «Kriterier for
tildeling av kommunal utleiebolig og startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. »

013/19 : Klage vedrørende avslag på fornyelse av kommunal bolig
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 12.03.2019 vedrørende avslag på
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fornyelse av kommunal utleiebolig opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
Det kan ikke ut fra saksdokumentene anses at klageren oppfyller tildelingskriteriene
vedrørende å være i en vanskelig livssituasjon med behov for velferdstjenester på
grunnlag av at lageren ikke lenger mottar oppfølging eller velferdstjenester fra
kommunen , jfr «Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og startlånsordningen som
boligsosialt virkemiddel. »
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KLAG - 013/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 12.03.2019 vedrørende avslag på
fornyelse av kommunal utleiebolig opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
Det kan ikke ut fra saksdokumentene anses at klageren oppfyller tildelingskriteriene
vedrørende å være i en vanskelig livssituasjon med behov for velferdstjenester på
grunnlag av at lageren ikke lenger mottar oppfølging eller velferdstjenester fra
kommunen , jfr «Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig og startlånsordningen som
boligsosialt virkemiddel. »

014/19 : Klage vedrørende avslag på startlån og tilskudd
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 07.03.2019 - startlån og tilskudd
avslås -opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Ut fra dokumentasjonen kan det ikke anses at klageren oppfyller vilkåret om å ha
langvarige problemer med å finansiere bolig., jf «Kriterier for tildeling av kommunal
utleiebolig og startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. »og vilkårene i forskriften
om startlån fra Husbanken av 12.03.2014 nr. 273, § 3.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KLAG - 014/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 07.03.2019 - startlån og tilskudd
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avslås -opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Ut fra dokumentasjonen kan det ikke anses at klageren oppfyller vilkåret om å ha
langvarige problemer med å finansiere bolig., jf «Kriterier for tildeling av kommunal
utleiebolig og startlånsordningen som boligsosialt virkemiddel. »og vilkårene i forskriften
om startlån fra Husbanken av 12.03.2014 nr. 273, § 3.

015/19 : Klage vedrørende avslag på startlån og tilskudd
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 17.01.2019 vedrørende avslag på
startlån og tilskudd - opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Klageren oppfyller ikke vilkårene for å få innvilget startlån på grunnlag av at søkeren må
ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
jf. forskrift om startlån fra Husbanken § 3.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KLAG - 015/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 17.01.2019 vedrørende avslag på
startlån og tilskudd - opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Klageren oppfyller ikke vilkårene for å få innvilget startlån på grunnlag av at søkeren må
ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
jf. forskrift om startlån fra Husbanken § 3.

016/19 : Klage vedrørende avslag på startlån og tilskudd
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 28.01.2019 vedrørende avslag på
startlån og tilskudd -opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Ut fra saksdokumentene anses klageren ikke å ha langvarige boligfinansieringsproblemer
med å kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den, jfr. forskriften om startlån fra
Husbanken av 12.03.2014 nr. 273 §§ 1 og 3. Klageren faller også inn under gruppen u nge i
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etableringsfasen som ikke er i målgruppen for startlån. Klagerne oppfyller derfor ikke
vilkårene i forskriften og Husbankens målgruppe.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KLAG - 016/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge. Administrasjonens vedtak av 28.01.2019 vedrørende avslag på
startlån og tilskudd -opprettholdes.
Begrunnelsen er følgende:
Ut fra saksdokumentene anses klageren ikke å ha langvarige boligfinansieringsproblemer
med å kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den, jfr. forskriften om startlån fra
Husbanken av 12.03.2014 nr. 273 §§ 1 og 3. Klageren faller også inn under gruppen unge i
etableringsfasen som ikke er i målgruppen for startlån. Klagerne oppfyller derfor ikke
vilkårene i forskriften og Husbankens målgruppe.

017/19 : Klage over tildeling av driftstilskudd - Fysioterapi og manuellterapi
Forslag til vedtak:
Klagen vedrørende avslag på søknad om tildeling av 50 % driftstilskudd tilknyttet
Bekkestua Fysioterapi og manuellterapi tas ikke til følge.
Ved avgjørelsen viser klagenemnden til at det er godtgjort at kommunen har foretatt en
grundig og saklig vurdering av hvem som skal tildeles den aktuelle hjemmelen.
Kommunen har vurdert de aktuelle søkerne opp mot kriteriene i utlysningsteksten og opp
mot hverandre. Det foreligger opplysninger som dokumenterer at kandidaten som ble
valgt gjorde et godt inntrykk på alle relevante kriterier. Videre skiller han seg ut ved at
han har formell spisskompetanse som både kommunen og fagmiljøet har etterspurt i
utlysningsteksten. Det er saklig og godt begrunnet fra kommunens side hvorfor denne
kompetansen er etterspurt. Etter klagenemndens vurdering er det således ikke grunnlag
for å hevde at bedre kvalifiserte kandidater er forbigått i prosessen.

Behandlingen i møtet:
Klagenemndens medlemmer fremmet følgende forslag:
Ut fra saksdokumentene er det saklig begrunnet fra kommunens side hvorfor
kompetanse i nevrologisk fysioterapi er etterspurt. Etter klagenemndens vurdering er det
således ikke grunnlag for å hevde at bedre kvalifiserte kandidater er forbigått i prosessen.
Votering:
Klagenemndens forslag ble enstemmig vedtatt.
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KLAG - 017/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Ut fra saksdokumentene er det saklig begrunnet fra kommunens side hvorfor
kompetanse i nevrologisk fysioterapi er etterspurt. Etter klagenemndens vurdering er det
således ikke grunnlag for å hevde at bedre kvalifiserte kandidater er forbigått i prosessen.

018/19 : Klage vedrørende avslag på kommunal omsorgsbolig
Forslag til vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 12.03.2019, vedrørende avslag på
kommunal bemannet omsorgsbolig for personer med nedsatt funksjonsevne, opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
På bakgrunn av saksdokumentene anses søkeren/klageren ikke å oppfylle
tildelingskriteriene for å få omsorgsbolig på grunnlag av at tildelingskriteriene er
folkeregistrert i kommunen og tre års botid i kommunen. Søker/klager er folkeregistert og
bor i Hurum kommune, jf «Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger og bruk av de
samlede boligsosiale virkemidlene» 09.12.2010 med utfyllende administrative
tildelingsvilkår under punkt «Spesielle tildelingskriterier for omsorgsboliger».
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
KLAG - 018/19 - 12.06.2019:
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 12.03.2019, vedrørende avslag på
kommunal bemannet omsorgsbolig for personer med nedsatt funksjonsevne, opprettholdes.
Begrunnelsen er som følger:
På bakgrunn av saksdokumentene anses søkeren/klageren ikke å oppfylle
tildelingskriteriene for å få omsorgsbolig på grunnlag av at tildelingskriteriene er
folkeregistrert i kommunen og tre års botid i kommunen. Søker/klager er folkeregistert og
bor i Hurum kommune, jf «Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger og bruk av de
samlede boligsosiale virkemidlene» 09.12.2010 med utfyllende administrative
tildelingsvilkår under punkt «Spesielle tildelingskriterier for omsorgsboliger».

Torill H. Heggen
utvalgsleder
Anne-Grete Bukier
Juridisk spesialrådgiver

