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Bakgrunn for prosjektet 
 

I september 2008 hadde Trondheim kommune 3954 kommunale boliger for utleie til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Leietakerne i 1055 av boligene var av minoritets- etnisk 
opprinnelse(intern statistikk, Boligenheten 2008). Kommunale boliger blir brukt ved 
bosetting av flyktninger. Antall boliger til dette formål er avhengig av kommunens vedtak om 
flyktningebosetting og familiestørrelse på disse. Antall boliger som har blitt benyttet til 
flyktningbosetting har tidligere år vært i overkant av 100 per år. Disse boligene er definert 
som gjennomgangsboliger. Det vil si at leietakerne ikke skal bo der permanent, de får 
tidsbestemte leiekontrakter.  

Det har videre i 2008 og 2009 vært en faktisk og stipulert økning i asyl/oppholds forekomster 
nasjonalt, og et påfølgende behov for at kommunene bosetter flere enn før. Trondheim 
kommune ønsker å ta imot og bosette flyktninger etter behov, og har økt antall flyktninger 
som mottas betydelig. I 2008 og 2009 var det politisk vedtak om å bosette 240, mens det i 
2010 ble økt til 280 personer. For å bosette ønsket antall flyktinger, er det nødvendig med 
god tilgang på boliger. Dette kan oppnås ved å frigi boliger fra de som ikke har behov for 
denne bolighjelpen, og på denne måten fremskaffe flere boliger til bosetting av flyktninger 
og andre vanskeligstilte. Dette var hovedgrunnen for oppstart av prosjektet fra kommunal til 
privat bolig. 

I 2008 ble borettslagsloven endret. Endringen gikk ut på å innføre unntak fra hovedregelen, 
om at andelseiere i borettslag har forkjøpsrett hvis en annen eier skal selge sin 
andel(borettslagsloven §4-12). I praksis betyr dette at kommunen har muligheten til å selge 
til sine leietakere uten å prøve forkjøpsretten. Denne endringen har gjort det mulig å 
gjennomføre dette prosjektet og gitt kommunale leietakere en mulighet til å kjøpe bolig av 
kommunen. Mange tidligere flyktninger ble på grunn av familiesammensetning bosatt i 
borettslag. Endringen i borettslagsloven gir derfor spesiell mulighet for at disse skal kunne 
kjøpe bolig.  

Flyktninger som blir bosatt, har plikt til og rettighet til å delta i introduksjonsprogrammet. 
Dette programmet har som mål at deltakerne skal kvalifiseres til enten videre utdanning 
eller jobb. I dette ligger også muligheter til en boligkarriere. Etter å ha opparbeidet seg en 
kunnskap om kommunen, språk og boligmarkedet skal beboere gjøre det de kan for å bli 
selvhjulpen på boligmarkedet. Å være minoritets-etnisk tilsier ikke i seg selv at en regnes 
som spesielt vanskelig stilt på boligmarkedet.  

For kommunen som utleier, er det ønskelig at utleieboligene brukes av de som har størst 
behov for boligene, det vil si vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre er det et press på den 
kommunale boligmassen og kommunal bolig er et knapphetsgode. Penger etter salg blir 
brukt til å kjøpe nye boliger. Disse og boliger frigjort på andre måter vil brukes til å huse flere 
av de trengende kommunale boligsøkerne.  
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   Diagram 1:                                                                 
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Kilder diagram 1: Intern statistikk, Boligenheten 
Trondheim Kommune. SSB Innvandrere og 
norskfødte med innvandrer foreldre, tabell: 10 
Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og 
kommune. 1. januar 2009. Absolutte tall og 
prosent 
 

En sammenligning av disse 
diagrammene viser at 
minoriteter har en forholdsvis 
stor representasjon som 
kommunale leietakere, i forhold 
til hvor stor andel av 
befolkningen de utgjør. 
Årsakene er mange, og da 
spesielt at Trondheim kommune 
gir flyktninger 1. gangs 
bosetting i kommunale boliger, 
diskriminering på det private 
leiemarkedet og utilstrekkelig 
kunnskap om hvordan en kan 
skaffe seg privat bolig, samt 
hensikten med virkemiddelet 
kommunal utleiebolig. Det er 
også mulighet for at det er 
andre skillelinjer som 
sammenfaller med skillet mellom 
ikke vestlig/ vestlig. Slike 
skillelinjer kan være f.eks 
forskjeller i inntekt, 
førsørgelsesbyrde og helse, men 
dette er ikke undersøk i 
forbindelse med denne 
rapporten.  
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Prosjektets mandat: 
 

Mål: 

Bistå kommunale leietakere med fremmedspråklig ikke- vestlig opprinnelse i deres 
boligkarriere. 

Effektmål: 

Frigi kommunale boliger til de som trenger det mest. 

Bakgrunn: 

Trondheim kommune har i underkant av 4000 boliger. Vi ser at det er en økning i 
antallet leietakere med fremmedspråklig ikke- vestlig opprinnelse. En oversikt fra høst 
2008 viser at 1055 boliger bebos av leietakere med ikke vestlig opprinnelse. Ca 480 av 
disse bebos av leietakere hvor Trondheim kommune mottar integreringstilskudd. 

Kommunen har sett et behov for veiledning i forhold til boligmarkedet og 
boligkarriere hos gruppen ikke vestlige fremmedspråklige. Mange fortsetter å bo i 
kommunal bolig, også etter mange år i Norge. Mange av disse er i stand til å bo 
privat, og det bør være en målsetting både for kommunen og personene selv å 
etterstrebe dette. For at flere skal få innpass på det private markedet, ser vi at det er 
nødvendig å gi råd, bistand og å drive opplysningsarbeid i forhold til det totale 
boligmarkedet. Ved å frigi kommunale boliger(prosjektets hovedfokus er på boliger i 
borettslag) har Trondheim kommune større muligheter for å ta imot vedtatt antall 
flyktninger per år. 

Kartlegging: 

Få oversikt over hvor stort omfang av kommunale boliger som bebos av flyktninger 
som anses å være i stand til å kunne skaffe seg bolig på det private boligmarkedet. 

Metode: 

• Etablere kontakt med flyktninger i kommunale boliger, fortrinnsvis i borettslag 
som kan være interessert i, og i stand til å bo privat. 

• Gi opplysning om muligheter for kjøp av kommunal borettslagsleilighet for de 
som leier slik bolig. 

• Informere om prosjektets muligheter til kommunale enheter som møter 
mennesker i prosjektets målgruppe. 

• Informerer om ulike virkemidler; startlån til depositum ved leie av bolig og til 
kjøp av bolig. 

• Bistå beboere praktisk i møte med private og offentlige aktører i forbindelse 
med flytting til det private boligmarkedet. 

• Kontakt skal opprettes mot private utleiere for å se hvordan de kommunale 
leietakerne selv eller med bistand kan benytte seg av dette markedet. 
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Implementering: 

• Markedsføre prosjektets mål og funn opp mot de som jobber med kommunal 
bolig. Dette er et ledd for å videreføre arbeidet etter endt prosjektperiode og for å 
spre og utveksle erfaringer med de som jobber med flyktninger i kommunal bolig. 

 
 

Prosjektets oppbygging 
 

Prosjektarbeidet har vært organisert med en styringsgruppe og en prosjektleder.   

             Styringsgruppe: 

Rune Schancke Foss, enhetsleder Helse- og velferdskontor Midtbyen  

Gunn Sølvi Nyeggen, rådgiver ved Rådmannens fagstab  

Prosjektleder: 

Maria Kenza Hlimi, Helse- og velferdkontor Midtbyen 

 

Prosjektleder har hatt 50 % stilling og ansvar for det daglige arbeidet. Styringsgruppen har 
hatt månedlige møter. Prosjektet er plassert på Helse- og velferdskontor Midtbyen 

Prosjektet er finansiert via midlene kommunen mottar ved bosetting av flyktninger. Disse 
midlene har dekt lønnskostnader til prosjektleder.  

Det ble ved utgangen av 2009 søkt om prosjektmidler for å videreføre prosjektet i 2010 med 
utvidet målgruppe. Prosjektet fikk på dette tidspunkt ikke flere midler og innsatsen ble 
derfor fortsatt rettet mot minoritets-etniske. Tidsperspektivet prosjektet kunne drive på de 
først tildelte midlene har vist seg å være for kort til å implementere nye arbeidsmetoder som 
en del av kommunens driftsoppgaver. Det er for 2011 budsjettert en videreføring av 
prosjektet. Dette gjør at arbeidsmetoden kan innarbeides bedre, og at en kan nå flere i 
målgruppen. 

Hovedmålgruppen er ikke-vestlige kommunale leietakere. For øvrig har alle kommunale 
leietakere som har henvendt seg, fått bistand etter behov uavhengig av bakgrunn. I 2011 vil 
prosjektet utvide målgruppen og aktivt rette seg også mot etnisk norske som har evne til å 
bo privat, og økonomi som muliggjør kjøp av bolig.  

Prosjektets intensjoner er både på individ- og system nivå. For leietakerne er det et mål å gå 
videre i sin boligkarriere. Dette for å ha en frihet og stabilitet i sin boligsituasjon, både i 
forhold til type bolig og boområde. Økonomisk er det positivt for leietakerne å gå videre i 
boligkarrieren da leie av bolig kan karakteriseres ved å være en fattigdomsfelle. 
Fattigdomsfellen ligger i at stigende boligpriser gjør det stadig vanskeligere å kjøpe bolig, 
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samtidig som at utgiftene i forbindelse med leie ikke akkumulerer kapital for leieren.  Det å 
være selvhjulpen gir et forbedret selvbilde og en økt status. Ønsket resultat er at leietakerne 
selv skal bli i stand til å skaffe seg en privat bolig, og arbeidsmetoden er basert på hjelp til 
selvhjelp. 

 

Metode 
 

• Informasjonsbrev 

• Tilgjengelighet 

• Koordinering for å sikre at hver enkelt sak skal gå så smidig som mulig  

• Praktisk veiledning for 
o Utfylling av søknader 
o Bistand til kontakt i bank 
o Internettbruk 
o Å gå på visning av bolig 
o Hvordan det private boligsystemet fungerer 
o Hvordan de offentlige boligvirkemidlene kan benyttes 
o Å identifisere nåværende og fremtidige muligheter på boligmarkedet 

   

Informasjonsbrev om mulighetene for å søke om å kjøpe bolig og tilbud om boligveiliedning, 
ble sendt ut bydelsvis. Utsendelsene til bydelene Heimdal og Lerkendal inneholdt 
kontaktinformasjon til prosjektleder. Dette var besøksadresse, telefon og e-post adresse. 
Brev til leietakere i bydelene Midtbyen og Østbyen inneholdt i tilegg besøksadresse og 
telefonnummer til helse og velferds boligmottak i bydelen.  

Prosjektets målgruppe er i mandatet definert som minoritets –etniske leietakere i 
kommunale borettslagsboliger.  
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Henvendelser 
 
 
Diagram 2:                                                                  

 
Diagram 3:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

28 %

34 %

20 %

18 %

Kommunalt eide 
borettslagsboliger prosentvis 
fordeling mellom bydelene

Heimdal

Lerkendal

Midtbyen

Østbyen

47 %

29 %

15 %

9 %

Bydelsvis fordeling av alle 
henvendelser  

Heimdal

Lerkendal

Midtbyen

Østbyen

 

Det er flere årsaker til at det er 
forskjeller mellom bydelene. 
Informasjonsbrev om muligheter 
til bistand i forhold til bolig ble 
sendt til de bydelene på 
forskjellig tidspunkt. I bydel 
Heimdal ble informasjon sendt ut 
til alle leietakere i 
borettslagsboliger mens det i de 
øvrige bydeler ble sendt kun til 
minoritets-etniske. Informasjon 
ble sendt til bydelene i 
rekkefølgen: Heimdal- Lerkendal-
Midtbyen – Østbyen, hvor de 
siste fikk informasjonen ca 9 
måneder senere enn de første. 
Som det nevnes i kapittel 
erfaringer( s. 8)er det viktig å ta 
hensyn til tidsperspektivet både 
fra informasjonen er mottatt og  
til leietaker gjør en henvendelse, 
og i mellom henvendelse frem til 
et kjøp av bolig er mulig. Videre 
har fordelingen av kommunalt 
eide borettslagsboliger også en 
innvirkning i forhold til hvor stort 
potensiale det er i de forskjellige 
bydelene 
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De fleste førstegangs henvendelser har kommet på telefon eller ved oppmøte i 
publikumsmottak. Samlet fra alle bydeler har det til nå kommet henvendelser fra rundt 160 
leietakere med ønske om å kjøpe seg bolig. Det har i de fleste tilfellene vært nødvendig med 
et møte med leietaker, for å bli kjent med saken og finne aktuelle muligheter. Viktige 
spørsmål har for mange vært: 

- Hva er pris på bolig og hvordan pris fastsettes 
- Spørsmål vedrørende kommunal hjelp til finansiering av boligkjøp  
- Hvordan gå frem for å få finansiering i bank 
- Hvilke økonomiske fordeler er det ved å eie bolig 
- Muligheter for bistand til å gå på visninger og ha kontakt med eiendomsmegler 

Økonomiske spørsmål har generelt vært av interesse, og det har vært nødvendig å vurdere 
muligheter for betjening av lån sammen med bruker. Det har vist seg viktig å kunne yte 
bistand og veiledning om hva som må gjøres i hvert steg av prosessen for at handel skal gå i 
orden. Eksempler på dette er: 

- Hvordan en megler arbeider 

- Hvordan sikre at økonomi er i orden ved overtakelse 

- Hva som er borettslagets ansvar 

- Hvordan man forholder seg til Trondheim og omegn boligbyggelag(Tobb) 

- Hvordan skrive kjøpekontrakt 

 

Det har for noen vært best å kommunisere via e-post. Ved å være fleksibel i forhold til møte- 
og kommunikasjonsarena har det vært mulig å bistå flere. Prosjektleder har bidratt etter 
behov og blant annet fungert som mellomledd i forhold til selger, finansiering, megler og 
Tobb der det har vært nødvendig. 

 Mange har gitt uttrykk for at det har vært en god trygghet i å vite hvem en kan henvende 
seg til, og har hatt god nytte av en kontaktperson. 

 

Taksering av bolig 
Trondheim kommune bruker uavhengig eiendomsmegler for å fastsette salgspris på boligen. 
Det er ikke mulig å forhandle på fastsatt pris. Flere tilbakemeldinger fra leietakere har vært 
at de synes prisen på boligen er for høy. Dette i form av at megleren kun har brukt noen 
minutter på å se over boligen, og at det ikke blir tatt inngående tester av blant annet våtrom. 
Noen har ikke ønsket å gå videre med kjøpet etter at de fikk konkret tilbud. Det er viktig at 
både kommunens og potensiell boligkjøpers rettigheter og ansvar blir klarlagt og forstått før 
et boligkjøp gjennomføres. Det er lagt vekt på at alle skal bli hørt, og at det gjennom godt 
samarbeid tas individuelle hensyn for å finne gode løsninger. 
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Eksempel: 

 

 

 

 

 

Boligprisene blir satt ut i fra meglers kjennskap til boligmarkedet og ligger på markedsnivå. 

 

Hvorfor er dette en hjelp? 
Leietakere får et eksklusivt tilbud om å kjøpe den konkrete boligen de bor i. Mange av de 
som bor i kommunal bolig, har ikke annen tilknytning til noe borettslag som kan gi 
muligheter for fortrinn. Leietaker unngår også en budrunde, som kan fremstå som innviklet 
og som kan øke boligens kjøpepris. Dette er en mulighet for leietaker til å investere i egen 
bolig, noe som vil være økonomisk gunstig. I tillegg oppnår de nye boligeierne en 
forutsigbarhet i sin bosituasjon som gjør det enklere å knytte nettverk i nærmiljøet.   

Diagram 4 viser at 15.04.11 hadde 47 leietakere innenfor prosjektet kjøpt bolig. 40 hadde 
kjøpt den boligen de bodde i, 7 hadde kjøpt en bolig på det private markedet: 

Diagram 4: 

 

 

40; 85 %

7; 15 %

Forhold mellom de som har kjøpt 
den kommunale boligen de bor i og 
de som har kjøpt en annen bolig på 

det private markedet

Den kommunale 
boligen de 
bodde i fra før

Annen bolig på 
det private 
markedet

Leietaker har bodd i flere år i boligen. Han har en bekymring i forhold til at en tidligere 
vannskade ikke har blitt reparert og mener dette i så tilfelle vil ha en innvirkning på 
boligens verdi. Huseier Trondheim eiendom valgte å sende takstmann for å vurdere om 
det var noe skade. Takstmannens rapport tilsa at alt var i orden. Leietaker var beroliget 
og Trondheim eiendom solgte boligen til fastsatt pris. 

Leietakere som søker om å kjøpe 
den kommunale boligen de bor i, 
trekker frem som motiv at de 
trives i nærmiljøet hvor de har 
nettverk av naboer og venner, 
eller at barna trives godt og ser 
at bostedet er godt for barna å 
vokse opp i. Videre har mange 
investert i boligen, både i form av 
små oppussinger innvendig og 
gjennom å bidra i borettslaget. 
Noen har en bakgrunn med flere 
midlertidige boforhold og ser det 
som en fordel å slippe en ny 
flytting.  
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Erfaringer 

Tidsaspektet 
Tiden fra en leietaker har mottatt informasjon om muligheten for å kjøpe boligen, frem til de 
henvender seg til kommunen angående dette varierer. Henvendelser har kommet direkte 
etter utsendelse av informasjon, men også etter lang tid. Dette da de har spart på 
informasjonsbrevet og ventet i lang tid før de mener at tidspunktet er rett. Over 1 år etter 
utsendelse av informasjon kommer det fortsatt nye henvendelser. Leietakerne  henviser til 
brevene når de tar kontakt. De forteller ofte at det er spesielle grunner til at de har ventet: 

- Samlet opp mot for å ringe 
- Gjennomgått og reorganisert sin økonomi 
- Nytt år og ny selvangivelse 
- Avklaring ifht fast inntekt(enten jobb eller trygd) 
- Diskusjoner og vurdering med familie og kjente angående hva som vil være best 

boforhold 

En annen side av tidsperspektivet er at det kan ta lang tid fra leietaker henvender seg, til 
leietaker velger å søke om å kjøpe, eller klarer å samle nødvendig dokumentasjon for å søke 
om finansiering. I starten av prosjektet ble søknader om startlån sendt med ufullstendig 
dokumentasjon. Dette førte til flere runder, hvor søker fikk tilsendt brev om dette og krav 
om å levere før søknaden ble behandlet. Flere hadde vanskeligheter med å organisere dette. 
Praksis ble derfor endret til å vente med å ta imot søknad til den ble godt dokumentert. I 
mange av tilfellene var det nødvendig med veiledning på hva som må legges med og 
hvordan dette kan fremskaffes. Det har vært tilfeller hvor det har vært vanskelig for enkelte 
å få alt på plass, for eksempel arbeidskontrakter, regnskap og oversikter over gjeld. 

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et par fikk informasjonsbrev i september 2009  og tok kontakt for samtale. Under 
samtalen ble det gjort klart at husholdet hadde lav og uforutsigbar inntekt. De hadde 
forventninger om at situasjonen ville forandre seg i løpet av kort tid. De fikk da 
informasjon om å ta kontakt når en slik positiv endring hadde skjedd. 10 måneder senere 
tok paret kontakt. De var da begge i fast 100% jobb. Paret fikk da innvilget startlån i 
kombinasjon med lån i bank og bruk av egenkapital. Paret har nå kjøpt den boligen de 
tidligere leide av kommunen 
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Det er flere saker hvor situasjonen på det første møtetidspunktet ikke har gjort det mulig å 
gå videre i boligkarrieren, men hvor de har fått nyttig informasjon de har benyttet seg av i 
ettertid.  

 

Å forstå hverandre 
Det har vært nødvendig å bruke tolk, og det har kommet klage på at private 
eiendomsmeglere ikke har benyttet tolk ved kontraktinngåelse og signering av 
lånedokumenter. Kjøperne har i flere av disse tilfellene tatt med egen tolk eller har henvendt 
seg til kommunen for å få bestilt tolk til avtalen. I saker hvor potensielle kjøpere har 
begrenset norsk språk, får de tilbud om tolk til avtale med eiendomsmegler og bank.  

 

Finansiering 
Diagram 5:

 

 

De som har kjøpt bolig i prosjektperioden, har i stor grad benyttet seg av de kommunale 
finansieringsmulighetene via husbankmidler. I hvilken grad, har vært avhengig av det 
enkeltes husholds spesifikke situasjon. Finansiering har variert: 

• Boligtilskudd / startlån 

• Egenkapital/startlån 

• Startlån /bank 

• Boligtilskudd/egenkapital 

• Egenkapital/bank.  

82 %

18 %

Finansiering ved boligkjøp

Startlån og/eller tilskudd til kjøp 
av bolig

100% finansiering fra 
bank/private midler
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Bistand i forbindelse med søknad om finansiering har gått på utfylling av søknader, 
veiledning i forhold til hvordan ulike finansieringsordninger fungerer og veiledning i forhold 
til hvilken dokumentasjon som må legges ved og hvordan den kan fremskaffes.  

Noen har fått lån i bank for å kjøpe bolig. De fleste minoritets-etniske(i prosjektet) som har 
kjøpt bolig, har fått hjelp til dette ved startlån og/eller boligtilskudd. De aller fleste som har 
søkt om å kjøpe den kommunale boligen de bor i, har også søkt om hjelp til finansiering via 
kommunen. Av de som har fått innvilget finansiering, var det noen som likevel ikke fikk brukt 
dette.  Årsaker til dette har vært forskjellige. 

Av de som har vært inne i prosjektet har 72 søkt om startlån og/eller boligtilskudd, 45 av 
disse fikk innvilget sin søknad.  

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

Det er flere som det ikke er mulig å få tak i før saken er avklart. Om det er slik at stadige 
avslag gjør at motivasjonen forsvinner, om inntekten har endret seg, eller om det er andre 
årsaker, er vanskelig å si noe sikkert om. 

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

Dette tilsier at det er viktig at finansiering står i forhold til familiestørrelse og markedets 
prisnivå. Videre er det også et viktig element at bruker må få informasjon om hvilken 
standard og størrelse som er realistisk ved førstegangskjøp av bolig, ut ifra husholdets 
sammensetning, økonomiske situasjon og spesialbehov.  

Mann fikk innvilget 20% startlån og beskjed om at resten måtte skaffes i bank. Han fikk 
deretter avslag i forskjellige banker. Etter dette var det ikke mulig å få tak i mannen ved 
hjelp av de kontaktopplysningene han hadde oppgitt.  

Mor med flere barn syntes den boligen hun bodde i var for liten og ønsket derfor å 
finne en større bolig. Innvilget startlån var av en slik størrelse at det ikke har vært 
mulig for henne å finne noe hun synes er passende for sin familie. Hun har ikke søkt 
om å kjøpe den boligen hun bor i og har ikke vært interessert i å få et pristilbud. 
Denne kvinnen leter videre etter en egnet bolig.  
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Boligtilskudd har vært en nødvendig hjelp for at flere har fått realisert et boligkjøp. De som 
har fått denne hjelpen har vært varige trygdede. Både barnefamilier og eldre har mottatt 
boligtilskudd. 

Det har også vært erfaring med at finansiering har blitt innvilget, men at inntektsgrunnlaget 
har endret seg i samme periode. Resultat etter slike forandringer har vært forskjellige. Noen 
har sammen med saksbehandler vurdert at de likevel skal klare å betjene et huslån og har 
valgt å gå kjøpe bolig. Andre har kommet frem til at de ikke kunne kjøpe bolig. I disse 
tilfellene har søkerne fått informasjon om å gjenoppta saken hvis deres inntektssituasjon 
bedrer seg igjen.  

Det har vært stor interesse for hva slags økonomisk hjelp kommunen kan bidra med, og det 
har vært nødvendig med mye veiledning både i forhold til offentlige støtteordninger og om 
hvordan en går frem for å få privat finansiering gjennom bank, eller ordninger gjennom 
arbeidsgivere. 

Mange har etterspurt en konkret generell oversikt over hva som må til for at de skal kunne 
få ta opp lån. Dette kan ikke fremskaffes da husholdets helhetlige situasjon må vurderes 
spesielt i hvert tilfelle. Uansett må det være klart at husholdet over tid skal klare å forsvare 
de lån som eventuelt blir tatt opp. Det er ikke et krav at husholdet trenger 2 faste 
arbeidsinntekter.  

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

Renter 
Det har kommet opp problemstilling omkring religion og renter.  Det har vært tilfeller hvor 
leietaker har hatt mulighet til å skaffe seg en privat bolig, men hvor dette har stoppet på 
grunn av en religiøs overbevisning som tilsier at det er forbudt å betale renter. Dette gir 
spesielle utfordringer i rådgivingen. En løsning har vært hvor par med forskjellige religiøse 
oppfattninger har løst utfordringen gjennom å dele økonomien seg imellom på en slik måte 
at det har blitt akseptabelt for begge parter.  

 

 

Familie på 5 hvor mannen har fulltidsjobb. Kona var fortsatt i introduksjonsprogram og forventet 
å være i programmet i ca 6 måneder til. Denne familien hadde god nok økonomi til å få startlån 
og kjøpe bolig før kvinnen var ferdig i introduksjonsprogrammet. I tillegg hadde de stor tro på at 
hun skulle få seg jobb etter introduksjonsprogrammet da hun hadde ordnet seg med noen 
arbeidskontakter.  
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Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bakgrunn av dette caset og flere med samme problemstilling vil det være nyttig å starte 
en dialog med religiøse samfunn på hvordan det kan la seg gjøre å kombinere tro og 
samtidig være i stand til å bli selvhjulpen på boligmarkedet.  

Med en overbevisning som umuliggjør å ta opp lån, blir det vanskelig både å kjøpe bolig, 
men også det å leie på det private markedet vanskeliggjøres da det ofte kan være nødvendig 
med lån til depositum.  

Denne problematikken er kjent også fra andre land, og andre byer i Norge. I flere land, blant 
annet England, har de møtt denne problemstillingen ved at enkelte banker tilbyr sharia lån. 
Dette er en type lån som ikke involverer renter, og gjør at flere derfor kan benytte seg av 
muligheten for å kjøpe bolig. Flere norske banker vurderer sharia lån, og i Klassekampen 
torsdag 12 aug. 2010 var det en artikkel om temaet: 

” Me kikkar på ei løysing med såkalla sharialån. Førebels har me vald å ikkje satsa på 
dette, men me sjekkar marknaden med jamne mellomrom. Innan eit par år kan me ha 
sharialån i Noreg”, og videre; ”Det kan godt vere at sharialån er meir stabilt, eg ser i 
alle fall ingen stor risiko med slik verksemd”, seier Thomas Mitdteide, 
informasjonsdirektør ved DnB Nor.  
 

”Slike lån har vore diskutert, men me har ikkje satsa på grunn av manglande 
kundegrunnlag. Det kan godt hende at sharialån kjem opp på agendaen igjen”, seier 
Thomas Sevang, informasjonssjef ved Nordea. 

Et gift par møtte på avtale for å få informasjon om muligheten for å kjøpe den 
kommunale bolig de leide. Under samtalen drøftet vi forskjellige muligheter og søknad 
om kjøp av bolig og startlån ble skrevet. Det ble avtalt at paret skulle komme tilbake med 
nødvendig dokumentasjon slik at søknaden deres kunne bli behandlet. Etter dette var det 
løpende kontakt med mannen. På neste møte var det kun mannen som kom, og han 
hadde med seg dokumentasjon på egen inntekt og utgifter. Da konas papirer ble 
etterspurt, fortalte han at kona allikevel ikke ville kjøpe bolig, men at han selv mente det 
ville være gunstig for familien å eie egen bolig. Han ønsket å kjøpe boligen alene, noe som 
ikke lot seg gjøre da en ikke kan ta opp lån uten sin ektefelle. Etter ny samtale med 
mannen var han åpen på at grunnen til at kona ikke ønsket å ta opp lån var at hun hadde 
en religiøs overbevisning som tilsa at det å handle med renter var forbudt. Paret sto da i 
en situasjon hvor de økonomisk faktisk var i stand til å kjøpe, men allikevel ikke ville gå 
videre med boligkjøp. På bakgrunn av husholdets finansielle situasjon fikk de heller ikke 
fornyet leiekontrakten med kommunen. Paret løste denne situasjonen ved at de ordnet en 
avtale seg imellom på at mannen skulle betale alle utgifter på lånet og da også rentene. 
Dette lot seg gjøre da han hadde høy inntekt. Paret fikk til slutt kjøpt bolig. 
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Ettersom innvandringen øker vil problemstillingen bli mer aktuell, da det fra bankenes side 
er potensiale for å rekruttere nye kundegrupper. Det å legge til rette for alternative 
finasieringsformer, sier noe om nivå av inkludering og storsamfunnets vilje til å bistå for at 
flere skal kunne eie egen bolig. Å eie egen bolig er den sterkeste posisjonen på 
boligmarkedet(St. mld nr 23, 2003- 2004 Om boligpolitikken) 

 

Nettverk 
Noen av de kommunale leietakerne har få ressurser de kan benytte seg av i sitt nettverk, 
mens andre har brukt sitt nettverk aktivt. Blant de minoritets-etniske leietakerne benyttet 
en stor andel seg av familiemedlemmer enten som veiledere og tolker i møte med det 
offentlige, som kausjonister eller for annen økonomisk hjelp. Det å ha familie og nettverk i 
nærheten har for mange vært det utslagsgivende med tanke på ønsket bosted.  
 

Utfordringer med å skaffe en privat bolig 
Det har kommet frem at det for minoritets-etniske er mange hindringer i veien for å komme 
videre i boligkarrieren. Dette består både av manglende kunnskap og forhold hos personene 
selv, og forhold ved boligmarkedet, både det private og offentlige. Mange har i sin tid som 
bosatt i Norge kun bodd i kommunale leieforhold. Dette gjør at de har lite kjennskap til 
hvordan det er å bo privat, og hvordan en må gå frem for å finne privat bolig. Mange bor 
kommunalt fordi de har et behov for denne type bolighjelp, mens andre har tidligere hatt et 
slikt behov som med tiden har forandret seg. Det resulterer i at enkelte blir boende i 
kommunale boliger lengre enn nødvendig. Når de har bodd kommunalt all sin tid i Norge, er 
det mange som ikke har fått eller forstått informasjon om at kommunale boliger skal være 
en midlertidig hjelp, og at det er beregnet for de som er mest vanskeligstilt på 
boligmarkedet.  

Det har vært flere tilfeller hvor leietaker har ytret at det tross alt er best å leie fra 
kommunen da kommunen er en seriøs og trygg utleier med lave husleiepriser. Det har derfor 
vært nødvendig å gå inn på hensikten med kommunal bolig, hvem boligene er beregnet på 
og at det er snakk om gjennomgangsboliger.  Det har samtidig vært viktig å vise at det er en 
god investering å kjøpe egen bolig, både på kort og lang sikt, under forutsetning at husholdet 
har en økonomi som gjør dette mulig. 

Eksempel: 

 

 

 

Mann som ble bosatt som flyktning i en tid da kommunens praksis var å inngå 
tidsubestemte leiekontrakter. Mannen hadde bodd kommunalt i mange år. Han var nå i 
full jobb i annen by og pendlet frem og tilbake. Ved arbeidsstedet hadde han kjøpt seg en 
bolig han benyttet seg av i arbeidsperiodene. Etter å ha blitt informert om hensikten med 
kommunal bolig valgte denne mannen å si opp sitt leieforhold med kommunen, og skaffet 
seg et midlertidig privat leieforhold i påvente om han kan få fast base i Trondheim. Hvor 
han så ønsket å kjøpe seg en bolig 
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Informasjonsarbeid angående fordeler ved å eie egen bolig i forhold til økonomi og 
forutsigbarhet har vært viktig, og tilbakemeldingene har vist at leietakerne har funnet dette 
nyttig. 

Veiledning for å klare å kjøpe en bolig på det private markedet har også vært virksomt. Dette 
i forhold til hvor en kan finne boliger, hvordan gå på visning og hvordan legge inn bud. 
Informasjon om viktigheten av å ha et Tobb- medlemskap har gjort at kommunale leietakere 
har klart å kjøpe seg en bolig med den beliggenheten som er ønskelig. Dette understreker et 
behov for veiledning for å lette presset på den kommunale boligmassen.  

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessen 
Det har vært behov for høy grad av tilgjengelighet og mange samtaler, enten ved møter eller 
på telefon. Mange har hatt problemer med å forstå dokumenter og informasjon de har fått, 
og har da henvendt seg for å få hjelp til og drøfte hva innholdet i et dokument faktisk er og 
for å drøfte hvordan de bør og kan respondere på det de har mottatt.  

 

 

 

 

 

 

Dame som har fått finansiering via bank og ønsker å kjøpe seg bolig nær sin familie. På 
samtale fortalte hun at hun i lang tid hadde gått på visninger og at hun hadde lagt inn bud 
på flere boliger, men klarte ikke å få tilslag på konkret bolig. Vi gikk da igjennom hvordan 
kjøpeprosessen fungerer og prøvde å finne muligheter for at hun kunne bedre sine sjanser. 
Det viste seg at problemet var at de fleste boligene hun la inn bud på, ble solgt på 
forkjøpsrett. Hun ble anbefalt å skaffe seg et Tobb-nummer (Trondheim og omegn 
boligbyggelag), og hun fikk informasjon om hvor hun skulle henvende seg for å bli medlem 
av Tobb. Noen måneder senere hadde hun skaffet seg en bolig i et Tobb- borettslag. 
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Boligene 
 

Diagram 6: 

  

 

 

 

 

Flest henvendelser har kommet fra de som bor i kommunale familieboliger, det vil si 3-5 
roms boliger. Dette har i størst grad dreid seg om familier, men det har også kommet 
forespørsler fra enslige og par som har bodd i boligen i mange år, og da sammen med sine 
barn før de flyttet ut. De har ønsket å kjøpe stor bolig fordi de: 

- Ønsker å ta imot famile når de kommer på besøk 
- Synes boligen dekker deres behov 
- Har røtter i nabolaget, føler seg integrert der 
- Har investert tid og penger på boligen fra før 

 

 

 

3 %

24 %

29 %

35 %

9 %

Boligstørrelser

1-roms

2-roms

3-roms

4-roms

5-roms

Leietakerne har kjøpt boliger 
passende til husholdsstørrelsen. 
Enslige og par uten barn har 
kjøpt 1-2 roms mens det stort 
sett har vært familier som har 
kjøpt de større boligene. 
Fordelingen viser at det er flest 
familiehushold som har benyttet 
seg av bistanden for å kjøpe 
bolig.   

Heimdal og Lerkendal bydel har 
flere familieboliger enn de andre 
bydelene, dette er en mulig 
grunn til at antallet henvendelser 
og kjøp av boliger er større i disse
bydelene enn i andre. Det har 
også vært slik at husholdene med 
2 inntekter har i større grad enn 
de med èn inntekt vært i stand til 
å finansiere et boligkjøp.  
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Økonomi 
Økonomi har vært et sentral tema i de fleste henvendelsene. 

Flere henvendelser har kommet fra personer med et behov for veiledning angående 
personlig økonomi. Disse har blitt satt i kontakt med offentlig etat for å få riktig bistand. 
Dette har vist at det å få et brev i postkassen med informasjon om en tilgjengelig 
saksbehandler, gjør det enklere å starte en dialog, og på den måten få ryddet opp i 
personlige problemer som kommunen har et hjelpetilbud for. Prosjektet har i disse sakene 
fungert som en veileder i det kommunale systemet, også i saker som ikke omhandler bolig.  
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Utviklingstrekk 
Diagram 7-9: 

 

 

 

 

 

26 %

74 %

Leietakere i kommunale 
utleieboliger 1. september 2008

Leietakere med 
ikke- vestlig 
bakgrunn

Leietakere med 
vestlig bakgrunn

28 %

72 %

Leietakere i kommunale 
utleieboliger pr 

01.01.10 Leietakere med 
ikke- vestlig 
bakgrunn

Leietakere med 
vestlig bakgrunn

6 %

94 %

Minoritets-etniske med
ikke- vestlig bakgrunn i 
Trondheim kommune 

01.01.2009 Befolkning 
ikke- vestlige

Befolkning 
vestlig 
bakgrunn

7 %

93 %

Minoritets-etniske med ikke-
vestlig bakgrunn i Trondheim 

kommune 01.01.2010
Befolkning 
ikke- vestlige

Befolkning 
vestlige

Kilder for diagram: Intern statistikk, 
Boligenheten Trondheim Kommune og 
Boligprogrammet 2010-2014, SSB 
Innvandrer og norskfødte med 
innvandrerforeldre9. Tabell: 
Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1

og kommune. 1. januar 2010. 
Absolutte tall og prosent, 10. 
Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre, etter 
landbakgrunn1 og kommune. 1. januar 
2009. Absolutte tall og prosent. 

 

Mens den minoritets- etniske 
befolkningen med ikke vestlig 
bakgrunn i Trondheim i perioden 
2009-2010 økte med 1% økte 
andelen av denne gruppen med 
2% som kommunale leietakere. 
Dette indikerer at denne gruppen 
støter på flere hindringer i 
forhold til det private markedet 
enn andre kommunale beboere. 
Dette kan skyldes ekskluderende 
forhold ved det private 
boligmarkedet, mekanismer som 
gjør at det kommunale 
boligmarkedet omfavner denne 
gruppen i større grad enn andre, 
og/eller at det i denne gruppen er 
større grad av preferanser for å 
bo kommunalt. Tilbakemeldinger 
fra representanter fra denne 
gruppen, samt kommunens 
praksis ved bosetting av 
flyktninger, tilsier at alle disse 
årsaksforklaringene er relevante. 
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Erfaringene fra dette prosjektet så langt viser at det er mange leietakere i de kommunale 
boligene som har muligheter til å kjøpe en egen bolig. Antall henvendelser viser at 
interessen er stor. En del er i stand til å kjøpe umiddelbart, andre har fått info og veiledning i 
forhold til hvordan de på sikt kan skaffe seg en egen bolig. Flere av de sistnevnte har fått 
kunnskap de vil benytte seg av ved en senere anledning. Det er et behov for å gi kommunale 
leietakere informasjon både i forhold til egne muligheter, prosesser i boligmarkedet, 
boligformer og intensjonene med de offentlige støtteordningene.  

 

Neste fase av prosjektet 
 

Ut ifra de positive resultater som har kommet frem hittil i prosjektperioden, ser en at det er 
nødvendig å utvide prosjektet, både i tid og form. Arbeidsmetoden er ikke pr. i dag 
implementert i den daglige driften ved Helse- og velferdskontorene, og det vil ta tid å få til 
dette. Andre instanser som jobber med kommunale leietakere må også informeres. Videre 
er det slik at arbeidet så langt har vist at mandatets effektmål om ”å frigi kommunale boliger 
til de som trenger det mest”, nås ved å arbeide målrettet og spesialisert. Arbeidsmetoden og 
potensialet er testet ut. Resultatene viser at dette har hatt en effekt, både for personer som 
er kommet videre i boligkarrieren, og for kommunen som kan tilby nye boliger til 
vanskeligstilte. Det er mulig å få en bedre effektmåloppnåelse ved å videreutvikle 
arbeidsmetoden. Målsetningen videre vil bestå av å veilede på individnivå og spre 
kunnskapen om de offentlige boligvirkemidlene i brukermiljøer. Videre er det et viktig mål å 
sørge for at arbeidet for å hjelpe kommunale beboere videre i sin boligkarriere blir en aktiv 
del av den daglige driften i Trondheim kommune på sikt, ut i fra de arbeidsmetoder som har 
vist seg gunstig i prosjektperioden.   

Mens det i første del av prosjektet ble gjort henvendelser til den enkelte beboer, vil det i 
fortsettelsen også fokuseres på gruppenivå. Dette ved å henvende seg til frivillige 
organisasjoner, foreninger og miljøer. Det har vist seg at mye kunnskap går mellom 
medlemmer av brukergruppene, og at det vil være nyttig å løfte informasjon til diskusjon 
med flere. Dette vil si en større grad av brukermedvirkning. Bolig er et av grunnelementene i 
livet og mange ønsker å sikre en god og stabil bolig, men trenger å gjøres oppmerksom på 
sine muligheter og/eller veiledes for å klare dette. 

Erfaringene viser at det også er mange etnisk norske som trenger hjelp i forhold til 
boligkarriere. Derfor er det viktig at arbeidsmetoden implementeres for alle kommunal 
leietakere, uavhengig av etnisitet. Det er samtidig viktig å være bevisst på at noen 
minoritets-etniske kan ha spesielle hindringer i sin boligkarriere, for eksempel i forhold til 
språk- og systemforståelse. I 2011 vil målgruppen utvides til å omfatte alle beboere i 
kommunale borettslagsboliger. Det vil derfor bli sendt ut henvendelser til alle bydeler og 
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samtlige leietakere i kommunalt eide borettslagsboliger. Det utarbeides også en brosjyre om 
mulighetene for kjøp av bolig. Denne blir trykt på flere språk, og legges ut på kommunens 
nettsider.  

Prosjektet må ha en strategi for videre arbeid, i forhold til å implementere arbeidet i den 
daglige driften. Dette må gjøres i samarbeid med de aktuelle enhetene, samt utarbeiding av 
skriftlige rutiner og arbeidsverktøy for arbeidet. Det er viktig å sikre møteplasser for 
kunnskapsdeling mellom prosjektleder og saksbehandlere på bydelene.  

Informasjon om prosjektet er spredt via Husbankens nettsider. Dette har ført til at andre 
kommuner har henvendt seg for informasjon om arbeidsmetoden i forbindelse med oppstart 
av lignende prosjekter og tiltak. Trondheim kommunes innsats og erfaringer kan inspirere og 
gi konkrete råd til andre kommuner som ønsker å satse på å hjelpe kommunale leietakere i 
deres boligkarriere. Trondheim bidrar gjerne til slik implementering. 

Prosjektets ambisiøse mål er at 100 leietakere i løpet av prosjektperioden skal ha kjøpt seg 
bolig eller erstattet sitt kommunale leieforhold med et privat innen utgangen av 2011 

 

Spesielle problemstillinger og utfordringer 
 

Renter 
Det har ved flere anledninger i prosjektet vist seg at boliglånsystemet med renter gjør at 
mange mener det er umulig for dem å kjøpe bolig. Det finnes låneordninger som er benyttet 
i andre land i Europa som ville gjøre det mulig for denne gruppen å ta opp lån. 
Representanter fra èn av de største minoritetsgruppene i Trondheim har informert om at 
denne problematikken gjelder flesteparten av personene fra deres etniske gruppe. Ved å gi 
muligheter til finansieringsordninger som ikke innebærer renter, vil derfor flere kunne kjøpe 
bolig. De vil derfor være viktig å få på plass slike låneordninger også i Norge, og Trondheim. 
Det er viktig å understreke at en slik låneordning vil gi lønnsomhet og sikkerhet for utlåner, 
selv om det ikke benyttes rente.  

Det bør etterstrebes at flest mulig skal kunne følge sitt livssyn samtidig som de får mulighet 
til å utvikle sin boligkarriere. Storsamfunnets vilje til å legge til rette for forskjellige 
finansieringsmuligheter, blir således en indikasjon på hvor stor grad av inkludering det er. 
Dette er en oppgave både for de offentlige støtteordningene og for private banker. Det 
offentlige burde være foregangseksempel når det gjelder inkluderende ordninger og det ville 
derfor vær gunstig at det offentlige er de første til å gi flere bedre muligheter til å finansiere 
boligkjøp. En slik ordning burde kunne forvaltes på samme måte som dagens 
startlånsordning.  
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Trondheim kommune kommer på bakgrunn av denne utfordringen, til å gjøre en 
henvendelse til Husbanken og Kommunal- og regionaldepartementet. Dette med forespørsel 
om å se på mulighetene for en finansieringsmodell som ikke innebærer renter. 

 

 

Storfamilien 
Det har kommet mange henvendelser fra storfamilier som ønsker å ta opp felles lån. Dette 
fordi de bor sammen og ønsker å fortsette med det. Disse har ikke fått innvilget starlån da 
dette ikke regnes som en varig boløsning. De som har ytret ønske om å bo sammen som 
storfamile, har alle vært minoritets-etniske. Når det er tilflytting av innvandrere, kan en og 
regne med at andre boligfohold og familiestrukturer blir vanligere. Utfordringen blir da å 
finne løsninger, slik at de som velger alternative boforhold så snart som mulig skal kunne bli 
selvhjulpen på boligmarkedet 
 
Flere etniske minoriteter i kommunale boliger vil bli i stand til kjøpe hvis familier kan ta opp 
lån på tvers av generasjoner. Dette under forutsetning at det i hvert tilfelle blir grundig 
informert angående konsekvenser ved familieoppløsning, og at det er en ønsket boligform 
for alle låneopptakere. Her blir det viktig å gi frihet til alternative boformer samtidig som en 
må være bevisst på muligheten storfamilien har til å øve press på enkeltindividet i familien.  

Praksis når flere generasjoner søker om felles lån, vil bli vurdert ved revidering av Trondheim 
kommunes retningslinjer for startlån og boligtilskudd i 2011.  

Det er kun leietaker som kan søke om å kjøpe den boligen han bor i. Det har kommet 
henvendelser hvor voksne barn i familien har ønsket å kjøpe boligen slik at familien kunne ha 
felles permanent bolig. Disse har fått avslag på bakgrunn av at forkjøpsretten i så tilfelle må 
prøves.  

 

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

En familie hvor leietaker hadde fått tilbudet på boligen, og sønnen i familien hadde fått 
innvilget lån. Sønnen kunne ikke kjøpe boligen da dette ville skape problemer fra 
borettslagets side som ikke vil la andre enn leietaker kjøpe uten å prøve forkjøpsretten. 
Sønnen klarte da i stedet å kjøpe en bolig til hele familien i en annen kommune.  
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Ved vurdering av betjeningsevne, bør de voksne i hustanden kunne bli vurdert som helhet 
når dette er et ønske.   

 

Kunnskap og holdninger  
Der kommunal bolig har vært boformen for familien i generasjoner, samt hos innvandrere 
som har hatt dette som eneste boform i Norge, er det et behov for kunnskap om 
boligmarkedet som helhet. Slik kunnskap må formidles på et språk leietakeren behersker 
godt, og må vise hva de aktuelle boligformene innebærer, både på kort og lang sikt. Spesiell 
informasjon om de offentlige boligvirkemidlene, og hva som er hensikten bak disse, er det 
nødvendig å legge vekt på. Dette med hensyn til kommunale boligers formål, og virkemidler 
for å gå videre i boligkarrieren, når man ikke lengre er i målgruppen for kommunal bolig. Det 
er høy grad av informasjonsflyt i uoffisielle kanaler, for eksempel mellom leietakere eller 
innad i en minoritets-etnisk gruppe. Den informasjonen som gis til enkelte leietakere vil 
derfor også ha verdi for en større gruppe. Dette har vært tydelig hittil i prosjektperioden, da 
det har kommet henvendelser fra kommunale leietakere som har hørt av andre om 
muligheten for å kjøpe bolig. Det å benytte seg av ressurspersoner i forskjellige miljø for å 
spre informasjon, kan derfor gi gode effekter i forhold til kunnskapsformidling. Dette vil bli 
utvidet i videreføringen av prosjektet i 2011. 
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Oppsummering 
 

Intensjonene bak prosjektet var å hjelpe kommunale leietakere videre i boligkarrieren, og 
dermed samtidig fremskaffe nye boliger til reelt vanskeligstilte på boligmarkedet. 47 
leietakere har så langt kjøpt bolig. Andre har flyttet til privat leieforhold. De frigitte boligene, 
og penger fra salg av disse boligene, brukes til å gi kommunale boligtilbud til reelt 
vanskeligstilte på boligmarkedet, ved å kjøpe nye boliger. Dette er en vinn - vinn situasjon.   

Foreløpige resultater:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmetoden går ut på å nå kommunale leietakere med informasjon og veiledning. På 
denne måten skal de ved hjelp av kommunale og private ordninger bli i stand til å bo privat. 
Hovedvirkemidlene er kommunens mulighet til å selge boliger til sine leietakere, startlån og 
boligtilskudd.  

I prosjektets mandat ligger det en tese om at flere minoritets-etniske i kommunale boliger 
har ressurser til å eie egen bolig. Mange minoritets- etniske har blitt bosatt i 
borettslagsboliger på bakgrunn av familiesammensetning. Det er kommet flest henvendelser 
fra minoritetsetninske, noe som henger sammen med at de har fått informasjon om sine 
muligheter pr post. Det er også slik at flest henvendelser er kommet fra leietakere i bydelene 
Heimdal og Lerkendal. Mange av disse nevner høy trivsel, familievennlige  områder og 
boliger som grunnlag for ønsket om å kjøpe bolig. 

Minoritets-etniske har spesielle utfordringer på boligmarkedet som det er viktig å ha fokus 
på. Dette gjelder til eksempel språk og systemkunnskap. Det er også viktig å finne 
boligvirkemidler som legger til rette for inkludering. Dette vil hjelpe flere til å bli selvhjulpen 
på boligmarkedet raskere.  

Det er et behov blant kommunale leietakere for informasjon og veiledning om bolig. Dette i 
forhold til generell kunnskap om boligmarkedet og boligfinansiering, og praktisk og konkret 
veiledning i en boligkjøps- prosess. Tiden fra leietaker mottar informasjon om 
boligmarkedet, til han klarer å forandre på sitt boligforhold varierer. I denne tiden er det 

- 150 leietakere har henvendt seg for informasjon om bolig 
- 83 leietakere har søkt om å kjøpe den boligen de bor i  
- 72 av de i prosjektet har søkt om startlån eller boligtilskudd 
- 45 har fått innvilget finansiering 
- 47 leietakere har kjøpt bolig 
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viktig at han har noen å henvende seg til, og tilgjengeligheten må være både i forhold til 
telefonsamtale, e-post og møter.  

Interessen for bolig og boligkarriere er stor hos kommunale leietakere, og mange har ved 
hjelp av veiledning gode muligheter til å skaffe seg en privat bolig. Informasjonskanalene er 
mange og mye kunnskap spres via uoffisielle kanaler. Ved å benytte ressurspersoner i de 
forkjellige miljø vil det være mulig å nå ut til flere med kunnskap om kommunens 
boligvirkemidler.  

Prosjektet videreføres som nevnt ut 2011 for å nå ut til flere kommunale leietakere, og for at 
arbeidet med å hjelpe kommunale beboere ut på det private markedet skal bli en del av 
kommunens ordinære oppgaver.  
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Kilder: 

Boligprogrammet 2010-2014, Trondheim kommune 

Intern statistikk, Boligenheten Trondheim Kommune.  

Klassekampen torsdag 12 aug. 2010 var det en artikkel om temaet: 

Statistisk sentralbyrå, Innvandrere og norskfødte med innvandrer foreldre, tabell: 10 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og kommune. 1. 
januar 2009. Absolutte tall og prosent 
  

St. mld nr 23, 2003- 2004 Om boligpolitikken 
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