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Bolig for velferd





Boligtjenesten

Boligtjenesten

Kontrakter og 
administrasjon

Kartlegging og 
tildeling kommunal 

bolig

Husbankens 
virkemidler 

Vaktmester

Bosetting flyktninger

Forvaltning 
midlertidig bolig



Småhus 



Hva er Husbankens virkemidler?

- Startlån
- Tilskudd
- Bostøtte 
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Startlån – Ringerike kommune

Husstander Barnefamilier utlån - mill



Startlån
ulike behov – ulike løsninger

Grad av individuell oppfølging 

Kjøper nå 
med

startlån

Motiveres
til kjøp –
tilbud om 

startlån

Motiveres
til tiltak -
startlån

til kjøp senere

Leie til eie
Kjøpe sin 

kommunale 
utleiebolig

«Barna først»-
med støtte 
og oppfølging

Strategier

Individuell 
tilnærming

Informasjon

Råd og 
veiledning

Støtte i hele 
prosessen

Økonomisk 
rådgivning/-

avtaler

Ordinært startlån
Kjøper til takst

Hjelp til kjøp 
Tiltak for 
arbeid/-

utdanning m.m.



«Barna først»

Fire målområder gir koordinering, samarbeid  og 
helhetlig innsats

Økonomi
Bidra til at foreldrene kan 

håndtere egen økonomi

Familiekoordinater/
veileder

Familien

BarnevernBoligkontoret

Bolig
Sikre en stabil og tilfredsstillende 

bosituasjon for familien

Arbeidsgiver

«Endelig noen som ser 

behovene i familien og 

mine behov, og hjelper 

med koordinering»
-Alenemor med fire barn -

SkoleLege DPS

Arbeid
Foreldrene blir i stand til å 

forsørge barna og seg selv 

gjennom arbeid/inntekter

SFO

Barnas situasjon
Øke barnas deltagelse og sosiale 

inkludering gjennom deltagelse i 

barnehage, skole, SFO og 

fritidsaktiviteter

Jobbspesialist/utvidet 
oppfølging i NAV



Et innovasjonsprosjekt 
for å styrke 
levekårene for 
barnefamilier med 
lav inntekt i 
Ringerike kommune

Barna først



Et eksempel på en som har kjøpt leilighet

Boutgifter som vedkommende hadde i leid 
leilighet kr 10 500,-

Lån kr 2 170 000,-, nedbetalingstid 40 år

Tilskudd kr 400 000,-

Husleie/strøm/forsikringer kr 4000,-

Renter kr 3600,-

Avdragsfrihet i 5 år (ferdig med SFO)

Totalt boutgifter kr 7600.- Diff. kr 2900,-



Barna først

6 familier har kjøpt i prosjektet 

Antall barn som har fått et trygt sted å bo er 23 
stykker 

Alle fikk lavere boutgifter ved å kjøpe 

Alle fikk en bedre bolig

Alle bor trygt og godt

Alle har trygghet om at de ikke må flytte



Husbankens virkemidler har gitt fra 2010:

534 husstander, hvorav 230 barnefamilier,

mulighet til å kjøpe bolig Ringerike kommune.




