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1. Innledning 

Prosjektet er et prøveprosjekt som er kommet i stand med bakgrunn i det 
nasjonale Prosjektet Bostedsløse som koordineres av Husbanken. Målgruppen 
for Bolig etter endt barnevernsomsorg har vært ungdom som skal etablere seg 
etter å ha vært under omsorg fra barnevernet. En ønsket med prosjektet å la dem 
som har mulighet til det skal få eie sin egen bolig. Unge har det generelt 
vanskelig på boligmarkedet, og de faller også utenfor i forhold til en del av de 
etablerte ordningene for støtte. 

2. Bakgrunn for prosjektet 

Stavanger Kommune har tidligere deltatt i et prosjekt sammen med Blåkors Stavanger i 
forhold til å bedre situasjonen for denne gruppen. Dette samarbeidet ble avviklet, og en ønsket 
å fortsette satsingen i forhold til denne gruppen i kommunal regi. En har valgt å legge 
prosjektet til avdelingen UNGBO / Ungdom og Fritid i Stavanger kommune som er et 
kommunalt ettervernstiltak for ungdommer som flytter ut fra institusjoner og fosterhjem.  

Prosjektet er i tråd med regjeringens bostedsløshetsstrategi ” På vei til egen bolig”  fra 2006. 
Videre viser undersøkelsen med tittelen ”Den sårbare overgangen”  fra 2008 utfordringen 
denne gruppen av ungdommer står ovenfor etter endt barnevernsomsorg. Utfordringer både i 
forhold til å få bolig, beholde denne og det å mestre livet i en egen bolig. 

Vi ønsket å se på om ungdomsgruppen som har vært under omsorg fra barnevernet ville 
kunne klare å kjøpe seg sin egen leilighet, og beholde denne med de virkemidler som 
eksisterer i form av bostøtte, boligtilskudd og startlån. Videre fikk den enkelte ungdom 
UNGBO sin sosialpedagogiske oppfølging der en for disse ungdommene legger mer fokus på 
økonomi. 
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3.   Oppdragsgiver og organisering 

Stavanger kommune, Ungdom og Fritid er oppdragsgiver for prøveprosjektet gjennom 
kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken over en 2 års periode. 

Arbeidet i prosjektet er organisert i en arbeidsgruppe som har ansvar for å skaffe boliger, og 
organisere de økonomiske ordningene som setter ungdommene i posisjon til å eie egen bolig.  
Ved siden av den økonomiske oppfølging fra UNGBO skal en søke å gi ungdommene det som 
skal til for å lykkes i å bli eiere av sin egen bolig inne 1 til 2 år. 

Arbeidsgruppens representanter: 

Prosjektleder Frank Lindland  Ungbo 
Leder Torgeir Fiskum Ungbo 
Saksbehandler Berit Aasland Stavanger eiendom 
Saksbehandler Odd Jan Madsen Oppvekst og levekårservice 
Rådgiver Lise Olsen Waaga Oppvekst og levekår 
 
 
3.1Mandat for arbeidsgruppe 

 
• Prosjektledelse 
• Utvikle Bolig etter endt barnevernsomsorg i forhold til økonomiske rammebetingelser  

gitt av Husbanken, kvantitetsmål og kvalitetskrav bestemt i prosjektet.   
• Utarbeidelse plan for framleie, overtakelse/kjøp. Finansieringspakke for kjøp er 

sentralt her.  
• Ansvarlig for anskaffelse av boliger i henhold til kvalitetskrav. 

 
 

4.  UNGBO  
 
UNGBO ble startet for seks år siden og er et tilbud om ettervern i Stavanger kommune. 
UNGBO  gir for tiden oppfølging til ca. 40 ungdommer. Ungdommene søkes inn via 
barnevernstjenesten og er inntak mellom 17-19 år. Oppfølgingen varer for de fleste rundt 2 år, 
og ungdommene er ved da 20 år ved avslutning av tiltaket. Ved behov kan ungdommene søke 
om forlenget oppfølging fra UNGBO.  
 
I det sosialpedagogiske arbeidet legges det stor vekt på relasjonsbygging i forhold til den 
enkelte ungdom. 

5.    Målsettingen med prosjektet 

5.1   Overordnet mål 

Et ønske med dette prosjektet har vært å prøve ut, og se på mulighetene for å etablere 
ordninger som forebygger, og motvirker bostedsløset for ungdom etter endt 
barnevernsomsorg i Stavanger kommune. 
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Målgruppen har vært vanskeligstilt ungdom som kom fra barnevernstiltak og fosterhjem. 
Prosjektets mål har vært å gi hjelp til ungdommene med å skaffe seg en permanent bolig. 
Videre at de skal ha et helhetlig tilbud innen skole/arbeid, fritid og nødvendig oppfølging i 
boligen før og etter kjøp. 

Hensikten var å gjøre flest mulig av de unge i stand til å kunne kjøpe seg en bolig slik at de 
eier denne selv.  

I startfasen av prosjektet ønsket vi at Stavanger Kommune skulle kjøpe opp leiligheter som 
passet målgruppen vår, og at ungdommene skulle få mulighet til å kjøpe leiligheten til 
markedspris. Ungdommene skulle da leie boligen i en startfase, og deretter få tilbud om å 
overta leilighetene når en så at ungdommen var klar for å mestre dette. I den perioden 
ungdommene leide, og en periode etter at ungdommene hadde kjøpt boligen ville UNGBO 
tilby sosial pedagogisk oppfølging med et forsterket fokus på økonomi.  

Strategien for å nå målet ble endret underveis fordi vi fant at det ikke var hensiktsmessig for 
ungdommene å overta leiligheten de leide via Stavanger kommune. Disse leilighetene lå i et 
for høyt prisleie, videre så vi at det var bra for ungdommene å kunne starte med «blanke ark» 
i et nabolag. Selv om en ungdom gikk fra leie en kommunal bolig til å eie denne selv så 
vurderte vi at ungdommen ville kunne bli stigmatisert i nabolaget selv om han kjøpte den.  

4.2  Arbeidsmål 

Det har vært en målsetting om å ha 8-10 leiligheter i løpet av prosjektperioden. Ved 
prosjektslutt har vi totalt 7 leiligheter der 3 er leide og 4 er kjøpt av ungdommene. 

Arbeidsmål for prosjektet har vært:  
 

1. Å utvikle metoder og modeller for oppfølging som gjør ungdommen i stand til å bo i 
bolig de eier selv. En vil ha fokus på å tilby ordningen til dem en mener kan klare å eie 
en egen bolig. Det vil derfor være et mål å anskaffe attraktive boliger både økonomisk 
og i forhold til standard. 
 

2. Klare å identifisere ungdom som kan ha mulighet for å kjøpe egen bolig. 

3. Gi ungdommene den oppfølgingen den enkelte trenger for å bli i stand til å klare å stå 
på egne ben både i forhold til skole/arbeid, sosialt og fritid. 

 
4. Sørge for at ungdommene kvalifiserer til å mestre egen selvstendig botilværelse. 

 
5. Legge til rette for at ungdommene blir selvhjulpne gjennom sosialpedagogisk arbeid 

etter modell fra UNGBO. 
 

6. Gi de unge økonomisk kompetanse til å klare egne forpliktelser. 
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6 Beskrivelse av arbeidsmetode i utvelgelse og oppfølging. 

6.1 Innsøking 
 

Ungdommene som har vært aktuelle for prosjektet er ungdom som har vært i UNGBO eller 
har blitt søkt direkte inn via barnevernstjenesten. Ungdommene som kommer via 
barnevernstjenesten har bakgrunn fra fosterhjem, eller at de som opprinnelig mindreårig 
flyktning som på dette tidspunkt bor for seg selv. 
 
Ungdommene blir søkt inn via saksbehandler i barnevernstjenesten eller via koordinator i 
UNGBO på bakgrunn av at en mener at en bør se nærmere på muligheten for å jobbe mot at 
de kan kjøpe egen bolig.  
 
En forskjell på de som blir søkt inn via barnevernstjenesten og de som kommer fra UNGBO 
er at ungdommene som kommer direkte fra f.eks et fosterhjem ikke har erfaring med å bo for 
seg selv og drive sin egen husholding.  
 
Ungdommene som er i UNGBO har gjerne en botid på rundt 1,5-2 år i egen bolig der over tid 
har vist at de mestrer det å bo for seg selv. UNGBO ungdommene er også gjerne noe eldre 
enn de som kommer fra fosterhjem. På den andre siden viser det seg at de som kommer via 
fosterhjem gjerne har et sterkere nettverk av voksenpersoner de kan dra veksler på når de skal 
etablere seg selv.  
 
Søknadene som er blitt mottatt har blitt vurdert av prosjektleder og avdelingsleder hos 
UNGBO. Ungdommene har så blitt invitert på et informasjonsmøte sammen med 
koordinator/saksbehandler og andre nære i nettverket.  
 
På dette møtet har ungdommen fått informasjon om hva prosjektet «På vei til egen bolig er», 
og hvilke forventninger vi har. Ungdommen blir informert på en enkel måte hvordan en ser 
for seg stegene mot egen bolig, oppfølging og hvordan boligen vil bli søkt finansiert for dem.  
 
Andre del av møtet har vært å få inn så mye relevant informasjon som mulig om ungdommens 
liv om bla jobb/skole, trivsel, nettverk, økonomi helse og planer for fremtiden. 
 
Møtet avsluttes med at ungdommen får beskjed om å bruke noe tid på å tenke seg om, og 
diskutere prosjektet med noen som står dem nær i forhold til om de ønsker å sette seg som 
mål å kjøpe egen bolig. Videre informerer vi om at vi vil komme med en tilbakemelding i 
forhold til at vi ønsker å tilby plass i prosjektet. 
 
6.2 Inntak 

 
Når ungdommen kontaktes en tid etter formøtet, og vi er kommet til at vi vil tilby plass så ber 
vi om dokumentasjon av økonomisk karakter for å se at det som er blitt opplyst på forhånd 
stemmer, og for å ha et utgangspunkt for jobbing mot kjøp av bolig. 
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Vi ber om følgende: 
• Arbeidskontrakt/lærekontrakt (med lønnstrapp i læretid) 
• Kopi av 2 siste lønnslipper 
• Kopi av siste likning 
• Oversikt over saldo på ungdommens kontoer. 

Ungdommene får ved inntak tilbud om å flytte inn i en av våre treningsleiligheter som 
prosjektet disponerer for framleie fra Stavanger kommune. Disse leilighetene har noe 
rimeligere leie enn det som er prisnivået i Stavanger. Stavanger kommunes standard 
leiekontrakt, med en måneds oppsigelse, er benyttet. 
 
6.3 Innledende oppfølging 
 
UNGBO sin oppfølgingsmodell er bygget rundt relasjonsjobbing. Det er derfor viktig å ha 
mye og positiv kontakt med ungdommen slik at en kommer i en god posisjon der begge parter 
stoler på hverandre. I en startfase er vi med på alt det praktiske vi får til rundt flytting (stiller 
gjerne med bil og er med og flytter), hjelper til med søknader om f.eks bo-støtte, påser at det 
meldes flytting og søkes om stipend. 
 
De aller fleste gangene det er kontakt med ungdommen så treffes vi hjemme hos denne for å 
kunne veilede på det som er nødvendig. Det er viktig i denne fasen å trekke frem så mye av 
det positive en kan for å bygge relasjon og motivere til videre positiv utvikling. 
 
Vi ser at det er i direkte kontakt med ungdommen en klarer å fange opp temaer en må ha 
fokus på rundt det å bo (orden, naboforhold, økonomi, døgnrytme osv.). 
 
I perioden ungdommen bor i treningsleilighet jobbes det med budsjett, boferdigheter og 
dagtilbud. Videre oppmuntrer en ungdommen til å ha en fritidsaktivitet de kan trives med. 
 
Budsjett:  
 
Når vi lager budsjetter så prøver vi å se tilbake på hvordan forbruk har vært og prøver å ta 
dette med oss når budsjett lages. Intensjonen er at ungdommen skal klare å ta kontroll over 
egen økonomi på en slik måte at de får ferdigheter de trenger for eie egen bolig.  
 
Vi har sett at det er store forskjeller på hvor nært den enkelte ungdom velger å slippe oss i 
forhold til økonomi. Det er også store forskjeller på hvilken praktisk tilnærming som den  
enkelte trives med. Noen klarer å strukturere økonomien ved å opprette kontoer til egne 
formål slik som regninger, sparing og ferie. Andre finner gjerne ut at de ikke klarer å benytte 
bankkort i stor grad, og tar derfor ut penger til mat for en uke av gangen. 
 
Det at en ungdom vegrer seg mot å gi innsyn i sin økonomi har ved flere anledninger vist seg 
å være forhold rundt inkasso og mislighold av regninger. Selv om det blir sjekket ut under 
inntak så velger noen å la være å fortelle at de skylder penger til f.ek et inkasso selskap.  
 
I prosjektperioden har tidligere ukjente inkassosaker ført til at en ikke kan gå videre i 
prosessen mot kjøp. Vår erfaring er at det tar rundt et år fra mislighold av forpliktelser starter 
til en får betalingsanmerkninger som en kredittsjekk vil avdekke, eller at den enkelte får 
avslag på å inngå vanlige avtaler som f.eks tv abonnement. Når slike forhold har kommet 
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frem har vi hjulpet ungdommen til å få en oversikt over det en skylder, tatt kontakt med f.eks 
firmaer, inkassoselskap og ordnet avtaler for nedbetaling   
 
 
 
 
 
6.4 Forberedelse til kjøp 
 
Når ungdommen har hatt oppfølging over en tid, 4-8 mnd, og vi sammen med ungdommen ser 
at boferdigheter, jobb og økonomi ser ut til å fungere, tar vi en vurdering i forhold til om 
ungdommen er klar til å ta på seg de forpliktelsene det er å investere i egen bolig. En viktig 
vurdering er hvor stabil inntekten ser ut til å kunne bli fremover.  
 
Våre ungdommer er unge sett i forhold til å kjøpe egen bolig. Vi har sett at flere ikke bør/kan 
kjøpe pga skiftende inntekt, og usikker fremtidig inntekt. Ungdommene er ofte ansatt i sin 
første jobb, eller de er i et lærlingeløp. Gjennom kontakt med ungdommene over tid og i 
forkant får en mye informasjon rundt trivsel på jobb/lære og ellers andre forhold som de 
berøres av på arbeidsplassen. Denne informasjonen er viktig å ta med når en sammen med 
ungdommen bestemmer om en skal søke om finansiering for kjøp. 
 
 
6.5 Finansiering av boligkjøpet 
 
Ungdommene benytter seg av de etablerte ordningene Startlån, boligtilskudd og bostøtte. 
Bostøtte kan ikke benyttes da inntektsgrensene i ordningen er for lave. Vi benytter derfor 
Startlån og boligtilskudd for å finansiere kjøpene.  
 
Når søknad om finansiering skrives sammen med ungdommen så innhentes på nytt siste 
likning, 3 siste lønnsslipper og status på kontoer. Det legges med søknaden en beskrivelse av 
bla ungdommens jobb situasjon (f.eks lærling) og annet som kan være relevant i forhold til 
låneopptak.  
 
Er ungdommen lærling vil denne ha stigning i lønn frem mot fagbrev, og har derfor på dette 
tidspunkt lavere inntekt enn en kan forvente frem i tid. For disse ber en om avdragsfrihet på 
lånet i perioden frem til fagbrev er tatt. Videre så trekkes ikke eventuell sparing i BSU inn 
fordi ungdommene da vil miste muligheten til videre BSU sparing med de rente og 
skattefordeler dette vil gi på sikt.  
 
Søknad om finansiering via Startlån og boligtilskudd levers kommunens avdeling for Startlån 
som behandler denne i løpet av 6-8 uker. Ungdommen får da et finansieringsbevis i posten 
som sier noe om hvor mye boligen kan koste som selveier eller i et borettslag. Denne 
finansieringen er gyldig i forhold til kjøp i 6 måneder. 
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Ungdommene i prosjektet har fått en finansieringspakke tilpasset den enkeltes økonomi. Den 
ytre rammen er at en maksimalt kan få inntil 40% boligtilskudd og at 60% finansieres med 
Startlån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppen kom tidlig til at det var viktig å minimere risiko, og tilstrebe forutsigbarhet. 
En vurderte at et trygt boligkjøp for en førstegangskjøper ville være i et etablert borettslag 
med moderate månedsutgifter. Dette reduserer antall tilgjengelige leiligheter. Vi mener 
allikevel at dette er riktig for å unngå ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt. 
 
I starten av prosjektet kjøpte vi derfor opp noen medlemskap i de 2 boligbyggelagene i 
Stavanger. Når ungdommen hadde fått finansiering så overførte vi et medlemskap med noe 
opparbeidet ansiennitet.  
 
6.6 Prosess frem mot kjøp av bolig   
 
Boligprisene i Stavanger er blant de høyeste i Norge, og det er derfor en stor utfordring å 
finne boliger i en prisklasse som våre førstegangskjøpere har mulighet til å kjøpe.  
Rammen for boliger vi har sett på er lagt i finansieringsbeviset med Startlån/boligtilskudd der 
det er spesifisert hva boligen kan koste som selveier og i borettslag. Videre hvor store 
felleskostnadene kan være. Finansieringen har hatt en ramme på kr 1 600 000 til  kr 
1 800 000. Vi har ikke lagt til grunn noen kvadratmeterpris, men prøvd å få best mulig bolig 
innenfor rammene ved å være aktive på visninger. Ungdommene har kjøpt boliger på rundt 
30-35 kvadrat. 
 
I den perioden vi har fulgt markedet har prisene steget markant, og omsetningshastigheten fra 
visning til en leilighet er solgt er som regel under 24 timer.  
 
For ungdommene er det å kjøpe en bolig en ukjent verden, og de fleste har drømmer om 
hvordan boligen skal være i forhold til størrelse, beliggenhet og standard. I prosessen frem 
mot kjøp har vi brukt det å gå på visninger som en metode til å bli kjent i markedet. Hva får 
en for det en har tilgjengelig, og ved å se på flere boliger før en kjøper så finner ungdommen 
ut hva som er viktig for den enkelte. Ungdommene skriver seg alltid på eiendomsmekler sin 
liste over interesserte selv om det ikke er aktuelt å kjøpe boligen. På denne måten har 

Boligtilskudd 
maks 40% 

 
       Startlån 60%  

Bostøtte 
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ungdommene kunnet følge utviklingen tett på flere boliger før de kjøper ved at mekler 
oppdaterer ungdommene om bud og annen relevant informasjon. 
 
Etter en tid med visninger har ungdommen dannet seg et bilde av det som er aktuelt innenfor 
de rammene en har på finansieringen. Vi starter da opp med å melde forhåndsinteresse hos 
boligbyggelaget på alle aktuelle boliger sammen med finansieringsbekreftelse fra 
Startlånsavdelingen. Ungdommen bruker da det medlemskapet de har overtatt med noe 
ansiennitet. 
 
Ungdommen fortsetter å gå på visninger på samme måte som før sammen med oss, men har 
nå meldt inn forhåndsinteresse. Vi oppnår da å unngå å delta i til tider hektiske budrunder og 
vinner også tid i forhold til å ta en svært stor avgjørelse sammen med ungdommen. Når 
boligen er solgt vurderer vi om det er mulighet til å tre inn i budet som boligen er solgt for. 
 
Et annet moment med å foreta kjøp på denne måten er at en unngår å være prisdrivende på 
denne typen leiligheter så lenge en ikke er med i noen budrunde. 
 
Alle leilighetene som er kjøpt har blitt overtatt på fortrinnsrett med relativt lav ansiennitet. 
 
 
6.7 Kjøp - Kontraktsmøte 
 
Etter kjøpet deltar vi sammen med ungdommen på kontraktsmøte sammen med selger og 
eiendomsmekler. Vi påser at dokumenter blir levert kommunens Startlåns avdeling som 
videresender for utbetaling til mekler/selger. Da det ofte er korte frister fra kontraktsmøte til 
overtakelse har det vist seg at det er viktig med tett oppfølging av ungdommene slik at vi ikke 
taper tid på at dokumenter blir liggende hjemme hos ungdommen i stedet for at de blir 
signerte og sendt videre. I denne perioden får ungdommene mye informasjon på kort tid om 
hva som skal skje og må gjøres, og det er derfor viktig å påse at ikke noe «glipper» for dem 
når kjøpet er gjort og boligen skal betales. 
 
Overtakelse 
Ved overtakelse av leiligheten er vi med og ser til at betalingen er kommet i orden, og vi er 
med og ser til at den er slik den skal være iflg kontrakten. 
 
Etter overtakelse bistår vi ungdommene med praktisk forhold de trenger hjelp til. Noen har 
ikke nettverk de kan bruke, og vi har ved flere anledninger ordnet med flytting og hjulpet til 
med enkel oppussing som de ønsker å gjøre.  
 
6.8 Oppfølging etter kjøp 

 
Vi har vurdert det som nødvendig å følge opp ungdommene i ca 1 år etter kjøp. Dette for å 
sikre at de har på plass det som skal til for klare å beholde boligen for lang tid fremover, slik 
vi ønsker. Det er tett kontakt med ungdommen i perioden frem til alt det nye har «satt seg». 
Etter denne første perioden så treffes ungdommene jevnlig til møter. Vi har faste temaer som 
økonomi, jobb, det å være nabo og bla nettverk. 
 
Når ungdommene er kommet inn i egen eid leilighet setter vi opp en ny økonomiplan slik de 
har hatt tidligere. Vi bistår dem å søke nytt skattekort som tar hensyn til at de når har lån. 
Dette er viktig for dem å få ordnet med en gang da dette er tatt hensyn til ved låneopptaket. 



11 
 

 
Det lages også et opplegg i forhold til å få en struktur de føler passer dem for å betale de 
løpende utgiftene på den nye boligen. Her har det vist seg å være store forskjeller på hva som 
passer den enkelte. De oppfordres til å få satt mest mulig opp som avtale/autogiro for å gjøre 
dette så enkelt som mulig.  
 
Siste del av året som boligeier er det noe mindre kontakt. Ungdommene oppfordres allikevel 
til å gi raskt beskjed dersom det oppstår forhold der de har behov for bistand.  
 
 
 
7  Status/livs, bosituasjon 
 
Fire ungdommer har kjøpt seg leiligheter i Stavanger Kommune, og vi har disponert 3 
trenings/utleie leiligheter. Av de som har kjøpt så kommer 2 fra UNGBO og 2 direkte fra 
barnevernstjenesten.  
 
Tre ungdommer er i vanlig jobber der en har fått boligtilskudd. En hadde ikke behov for 
tilskudd pga av tilstrekkelig inntektsnivå. En kjøpte leilighet mot slutten av sin lærlingetid. 
 
Det er vurdert ca 30 ungdommer. 19 av disse ble vurdert som aktuelle for kjøp. Søknad om 
vurdering kom fra barnevernstjenesten og internt fra ungdommer som allerede fikk 
oppfølging fra UNGBO.  
 
To ungdommer har vi avventet for å se hvilken vei de velger videre i forhold til skole og jobb. 
Av 19 ungdommer har vi tatt inn 10 som det er jobbet med over tid med tett oppfølging og 
kartlegging av økonomi. Ungdommene som ikke er tatt  inn har tatt forskjellige veier videre i 
livet. De fleste har fått videre oppfølging fra barneverntjenesten eller UNGBO den tiden de 
skal, og noen har valgt å klare seg videre uten oppfølging.   
 
Tre ungdommer er blitt tatt ut av prosjektet på grunn av manglende inntekt, rus og psykisk 
sykdom.  
 
Det er blitt jobbet lenge med to ungdommer i forhold til kjøp, men vi fant det fornuftig å 
stoppe prosessen mot kjøp selv om finansiering var på plass da det er kom opp momenter som 
ikke er forenelig med å ta opp lån for å kjøpe. I ettertid ser vi at dette var riktige beslutninger. 
 
8  Avsluttende bemerkninger  
 
Vi ser også at noen ungdommer faller fra i prosessen fordi de har planer som ikke er 
forenelige med å kjøpe seg leilighet. Noen ønsker å fortsette utdanningen når de er ferdige 
med fagbrev og vil da få lavere inntekt over lenger tid.   
 
Ungdommene det har vært jobbet i forhold til er en marginalisert gruppe som ofte har hatt en 
vanskelig oppvekst. Flere er ikke kommet så langt på skole som andre ungdommer. Dette 
skyldes avbrutt skole i vanskelige perioder.   
 
Vi ser at den unge alderen, for noen, gjør at kjøp blir vanskelig å få til. Vi må sikre oss at 
ungdommene forstår hva det innebærer å eie sin egen bolig. Denne prosessen har vi brukt 
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mye tid på. Dette har gitt oss og ungdommene mange svar på om en skal kjøpe nå eller om det 
er fornuftig å vente til de er bedre rustet for å tre inn boligmarkedet. 
 
I hele prosjektperioden har vi lokalt i Stavanger opplevd en svært høy prisstigning.  
 
Vår erfaring i forhold til denne gruppen ungdom er at ordningen som er prøvd ut fungerer bra 
for noen få av ungdommene. Tilbudet som er gitt med en tilpasset finansiering og oppfølging 
før og etter kjøp har bidratt at ungdommene er kommet seg inn på boligmarkedet.  
Videre ser vi at gruppen med ungdommer som mottar ettervern, i mange tilfeller er for unge i 
forhold til kjøp av egen bolig.  
 
Vi jobber nå med å innlemme ordningen i forhold til at ungdom skal kunne få mulighet til 
kjøp av egen bolig i den daglige driften av UNGBO.  
 
 
 
 
 
 
Stavanger, september 2012 
 
 
 
Frank Lindland        
 
 
Prosjektleder         
UNGBO         


