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Forord

Prosjektet ”Fra kommunal til privat bolig” startet i 2009. Bakgrunnen

for prosjektet var en erfaring om at mange blir boende lenge i kommunal

bolig, og at kommunen dermed får mindre gjennomgang i kommunale

boliger enn ønsket. Kommunal bolig er et virkemiddel for de mest

vanskeligstilte på boligmarkedet, og er i de �este tilfeller ment til å vare i

en midlertidig periode.

Det ble i 2011 gitt ut en foreløpig prosjektrapport om erfaringer og

resultater på dette tidspunkt. Prosjektrapport 1 inneholder en del konkrete

eksempler på saker som har dukket opp, og utfordringer som er møtt.

Prosjektrapport 2 inneholder ikke slike eksempler, men prøver å vise mer

overordnet resultater fra prosjektet.

Det rettes en takk til interne samarbeidspartnere. Prosjektet har blitt møtt

positivt av interne samarbeidspartnere i Trondheim kommune, noe som

har gjort det praktisk mulig å jobbe på nye måter.

En takk også til Husbanken som i tillegg til å yte tilskudd, har vist stor

tro på arbeidsmetodene. Dette har bidratt til god erfaringsutveksling med

andre kommuner og motivasjon for videre arbeid.
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Innledning

Blant kommunale leietakere er det et stort potensial for å eie egen

bolig(NOU 2011:15). Det �nnes begrensninger og hindringer som

kommunale leietakere møter når de ønsker å �ytte fra kommunal bolig,

og prosjektet har sett på hvordan slike hindringer kan overkommes.

Prosjektet har fokusert på at en helhetlig boligsosial tilnærming hjelper

kommunale leietakere videre i boligkarrieren.

Videre er det generelt bedre økonomisk å eie egen bolig enn å leie, og

gjennom prosjektet hadde vi et ønske om å �nne metoder for å gi �ere

mulighet til å bli boligeiere. Prosjektarbeid har gjerne et kjennemerke

i utprøving, og i løpet av årene har arbeidets satsningsområder og

metodebruk blitt endret og videreutviklet. Et eksempel på dette er å utvide

målgruppen fra innvandrere til å gjelde alle kommunale leietakere.

De kommunale leietakerne er en variert gruppe, og det har vært et mål

å utvikle og tilpasse arbeidet til de varierende behov, slik at �est mulig

kommunale leietakere skal klare å bli huseiere. For å nå målsetningen har

metoden vært å gi veiledning og hjelp som styrker den enkeltes posisjon

på boligkjøpsmarkedet, samt en aktiv markedsføring av dette tilbudet.

Prosjektet ble i årene 2009-2012 �nansiert av tilskuddmidler kommunen

mottar ved bosetting av �yktninger. I 2013 har �nansiering kommet

fra Husbankens kompetansetilskudd. Dette har gjort at prosjektet

har fått gode muligheter til å implementeres i kommunens arbeid, og

arbeidsmetoden er i 2014 en del av kommunens ordinære drift.

Hensikten med denne rapporten er å vise erfaringer og metoder som har

vært brukt fra prosjektets oppstart i 2009 til utgangen av 2013. Rapporten

vil legge frem resultater og vise hva fokus har vært i prosjektperioden.

Mandat og fokus

I utgangspunktet var målgruppen for prosjektet etniske minoriteter som

bor i kommunale boliger. Underveis i prosjektperioden ble det klart at

hjelp til å komme seg videre i boligkarrieren var et behov for mange

leietakere uavhengig av etnisitet. Mange har bodd i kommunal bolig

i årevis, også i generasjoner, og kompetansen på boligmarkedet er lav

hos mange av disse. Målgruppen for prosjektet har derfor blitt endret til

å omhandle alle kommunale leietakere. I utgangspunktet var prosjektet

kun et tilbud til de som bodde i borettslagsleiligheter. Dette har blitt

utvidet slik at uavhengig av hvilken kommunal bolig en leier, kan en

få veiledning i de forskjellige aspektene ved boligkjøp fra prosjektet.

Veiledning og hjelp

som styrker den

enkeltes posisjon på

boligkjøpermarkedet.

Mange kommunale

leietakere mangler

kompetanse om

boligmarkedet.
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Fokuset på å gi individuell tilpasset bistand har blitt videreutviklet

ettersom målgruppen har blitt utvidet. Samtidig er det mange fellestrekk

på hvilken hjelp kommunale leietakere nyttegjør seg av for å avansere i

boligkarrieren.

Målet med prosjektet har i hele perioden vært å frigi kommunale boliger

til de som trenger det mest, samtidig som kommunale leietakere kommer

seg videre i sin boligkarriere og oppnår et boforhold som er forutsigbart,

godt og trygt.

Organisering

Trondheim kommune har spredt sitt boligarbeid på �ere enheter.

Trondheim eiendom er boligeier, mens eierskapsenheten er ansvarlig for

kjøp og salg av boliger. De �re Helse- og velferdskontorene behandler

søknader om kommunal bolig for brukerne på sine bydeler. Kontoret på

bydel Midtbyen har i tilegg ansvar for boligtildeling ved bosetting av

�yktninger, mens det ellers er Enhet for service og internkontroll som gjør

boligtildelinger. Behandling av søknader om bolig�nansiering ligger også

ved Helse- og velferdskontor, samlet ved bydel Østbyen. Bydel Lerkendal

saksbehandler bostøtte. Prosjektet ”Fra kommunal til privat bolig” er

organisatorisk plassert på Helse- og velferdskontor Midtbyen. Helse- og

velferdskontorenes kunnskap om boligsøkere og beslutningsmyndighet

har gjort at prosjektets plassering har gitt god tilgang på leietakere

som ikke selv har tatt direkte kontakt. Saksbehandlere ved Helse- og

velferdskontorene har kunnskap om mulighetene prosjektet kan gi,

og henviser aktuelle kandidater til prosjektarbeider der det er behov

for utvidet veiledning i forhold til kjøp av bolig. Med en fragmentert

organisering av boligarbeid har det vært viktig å ha fokus på at prosjektet

skal gi et byomfattende tilbud med begrensede ressurser, og ha et godt

samarbeid med de nødvendige enheter, for å gi en helhetlig tilnærming til

kommunal bolig og leietakernes boligkarrierer.

I perioden 2009- 2012 har arbeidet vært utført i en 50% stilling. I 2013 ble

dette utvidet til to stillinger på 50% hver.

Trondheim kommune har fått kompetansemidler fra Husbanken i 2013 for

drift av prosjektet og implementering av arbeidsmetoden i ordinær drift.

Disse midlene har også blitt benyttet til å skrive denne prosjektrapporten,

utvikling av boligkurs og trykking av brosjyrer på �ere språk.

Styringsgruppe for prosjektet har bestått av representant fra rådmannens

fagstab og fra ledelse ved Helse- og velferdskontor Midtbyen.

Målet er å frigi

kommunale boliger

til de som trenger det

mest.
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Borettslag og sameier

Prosjektet har i stor grad satset på mulighetene som ligger i at kommunale

leietakere kan kjøpe boligen de bor i uten at forkjøpsretten skal prøves

(Burettslagslova §12-4). Dette er en ukomplisert og smidig måte å kjøpe

bolig på, og forenkler prosessen med å komme inn på eiermarkedet.

I tilegg blir det av mange vurdert som svært positivt å få beholde sitt

bosted. Mange kommunale leietakere har en fortid med mange brudd og

�yttinger. Det å kunne få fortsette å bli boende på samme plass hvor man

har opparbeidet seg tilknytning og trives er derfor spesielt verdifullt.

Det å bo i borettslag legger til rette for integrering av vanskeligstilte,

og beboere har rapportert at de føler seg vell og som en integrert del av

samfunnet når de bor i et ordinært borettslag.

Trondheim kommune har avtale med eiendomsmegler�rma om

prisvurdering av boliger og megling av selve boligkjøpet. Megler setter

en pris ut ifra aktuell markedssituasjon, og kommunale leietakere får

konkret tilbud om å kjøpe boligen for 50 000 kr mindre enn prisvurdering.

I store deler av prosjektperioden har boligmarkedet for øvrig i Trondheim

vært svært opphetet, med budrunder og salg langt over takst. Sett i

sammenheng med markedet for øvrig, har mange kommunale leietakere

som har kjøpt bolig av kommunen fått en betydelig økonomisk fordel.

Kommunale

leietakere kan kjøpe

borettslagsboligen

de bor i uten at

forkjøpsretten prøves.
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Det private boligmarkedet

De �este kommunale leietakerne i Trondheim har ikke muligheten til å

kjøpe bolig fra kommunen, og må derfor ut på det private markedet. Flere

og �ere ønsker hjelp til å kjøpe bolig på det private markedet. Dette har

en sammenheng med at de leietakerne som bor i heleide kommunale bygg

etter hvert også har blitt tatt inn i prosjektet. Disse har ikke mulighet til

å kjøpe den boligen de bor i, men har ofte et sterkt ønske om å �ytte til

en bedre egnet bolig, eller ha et mer forutsigbart boligforhold. Andre

orienterer seg mot kjøpermarkedet etter å ha fått avslag på videre

leiekontrakt med kommunen, og vurderer det å leie på det private

markedet som vanskelig tilgjengelig, dyrt og i liten grad i stand til å

oppfylle deres boligbehov.

For mange er dette første møte med det private boligmarkedet, og

første møte med kredittopptak av slike summer og tidsperspektiv.

Dette er for mange overveldende, og det etterspørres bistand til å

systematisere og �nne tilnærmingsmåter. Gjennomgang og forklaring av

�nansieringsløsninger og forventede utgifter ved bolighold er med på å

legge grunnlag for veloverveide avgjørelser om boligkjøp. Det å ha noen å

sparre med og spørre om råd gjør det tryggere å forplikte seg �nansielt til

et boligkjøp.

På samme måte er det første gang mange kjøper bolig, og mange føler

en mangel på kunnskap om hvilke forhold ved en bolig det er viktig å ta

hensyn til ved kjøp. Frykten for å ende opp med en uegnet bolig er stor.

Dette gjør at selv om det er gyldig �nansiering på plass, er det mange som

ikke klarer å benytte seg av denne. Prosjektet har stilt med bistand i hele

boligkjøperprosessen for de som skal ut på det private boligmarkedet, fra

å �nne �nansieringsmåter, gjennomgang av aktuelle boliger, veiledning

på Finn.no, praktisk hjelp på visning og inngåelse av kjøperkontrakter.

Bistand har blitt gitt etter individuelle behov. I �ere tilfeller er ikke den

grad av veiledning det er mulig å gi gjennom prosjektet tilstrekkelig, og

videreformidling og vedtak på oppfølging er da blitt gitt fra kommunens

oppfølgingstjenester. Dette har vært praktisk oppfølging for å organisere

�ytting av ting, innkjøp av innbo, overtakelse av ny bolig og papirarbeid

i forbindelse med �yttingen. Det å gi nok bistand og oppfølging i den

avgrensede perioden boligkjøpet foregår har vært prioritert. Samarbeid

på tvers av �ere enheter er da nødvendig for å sikre at overgangen fra

leietaker til boligeier skal gå så suksessfullt som mulig.

Samarbeid på tvers

av enheter sikrer

overgangen fra å

være leietaker til å bli

boligeier.

Mange ønsker å

kjøpe en bedre

egnet bolig, eller

et mer forutsigbart

boligforhold.

Mange som kan kjøpe

bolig, er redd for å

gjøre noe feil slik at

de ender opp med en

uegnet bolig.
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Samarbeid mellom enheter

Prosjektet har hatt et helhetlig perspektiv på boligkarriere, og har foregått

i en storkommune, med hjelpe- og boligtjenester spredt på �ere enheter.

Det har vært nødvendig at alle bydeler med kontakt og innvirkning

på brukernes situasjon har hatt fokus på, og prioritert eller satset i

forhold til prosjektet. En slik felles satsning har vært helt avgjørende

for at prosjektarbeidet skulle lykkes. Spesielt viktig har det vært å ha

en prioritering i saksbehandlingstid for bolig�nansiering. En hurtig

saksbehandling gjør det mulig å jobbe med folk når de er mest motivert,

noe som gjør kjøpsprosessen mer lystbetont og positiv. Det har kommet

på plass en prioritering av startlånsøkere som bor i kommunal bolig. Dette

har gjort det mulig å holde motivasjonen for boligkjøp oppe, og gjør

prosessen fra leie til eie smidigere.

Et samlet fokus på boligkarriere hos kommunens ansatte i forskjellige

enheter og godt samarbeid innad i kommunen har vært grunnleggende for

å få prosjektresultatene.

Et helhetlig perspektiv

på boligkarriere er

avgjørende for å

lykkes.
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Strukturelle hindringer

Trondheim kommune har egne utformete retningslinjer for startlån

og boligtilskudd. Mange av de kommunale leietakerne lever liv som

ikke er A4. Regler og retningslinjer er ikke nødvendigvis tilpasset med

transnasjonale tilværelser. Et eksempel på dette er innvandrere som

bor i Norge, men har ektefelle et annet sted i verden. Når ikke begge

ektefellene be�nner seg i Norge gir Trondheim kommune avslag på

søknader om startlån. Dette gjør at mange må vente lenge før de kan kjøpe

bolig. Det kan ta årevis før ektefelle får innvilget familiegjenforening,

og ved forening har da ofte familien en kort leiekontrakt, og behov for

en snarlig �ytting. Ved at herboende kan skaffe en bolig før ankomst av

ektefelle og/eller familie kunne de familieforente fått en lettere og mer

forutsigbar start på livet i Norge.

Mange bruker lang tid på å komme i varige inntektsforhold, og veien til

fast inntekt går ofte gjennom Nav. En sen utredning og saksbehandling

i forhold til varig trygd forsinker et boligkjøp tilsvarende. Når veien til

arbeid går gjennom Nav er denne ofte preget av midlertidige vedtak av

kort varighet. Dette gir lite forutsigbarhet og er et dårlig grunnlag for

opptak av boliglån.

Informasjon, veiledning og praktisk hjelp

Det er et behov for støtte og bistand ved kjøp av bolig. Mange har bodd

lenge i kommunal bolig, noen i generasjoner. Da oppleves kommunen

som en trygg utleier, og det private markedet virker komplisert og ukjent.

Leietakerne har varierende behov, og �eksibilitet i hjelpesituasjonen

avgjørende. Det er nødvendig å gå i detaljene for å veilede ved boligkjøp,

og noen tema har vært gjentagende hos mange brukere. Mange skriftlige

begreper er faguttrykk det er vanskelig å forstå, mens praktiske ting er

kompliserte. Spesielle tema som har vært viktig er: hvordan gå på visning,

hvordan lese prospekt, det å legge inn bud og det å forstå bolig�ansiering.

Det er forskjell på bistandsbehov, noen kommer seg langt med lite hjelp,

men andre fortsatt kommer for kort med mye hjelp.

Når det gjelder å gå på visning er det for mange av brukerne første

gang de gjør dette. Usikkerhet, og det å føle seg mistilpasset i settingen

er utbredt. Videre sier mange at de ikke vet hva de skal se etter på

en visning, slik at selv om at de går på visning, føler de ikke at de er

tryggere på boligen i etterkant. Det å snakke med megler og å stille de

rette spørsmålene er vanskelig, samt det å forstå og oppfatte hva som

Regler og

retningslinjer er ikke

nødvendigvis tilpasset

transnasjonale

tilværelser.

Leietakere har

varierende behov,

og �eksibilitet i

hjelpesituasjonen er

avgjørende.
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er viktig og uviktig for et boligkjøp. Dette er en opplevelse som i noen

tilfeller er reell, mens i andre tilfeller skyldes ikke opplevelsen manglende

kunnskaper, men en manglende tro på å selv få til dette. For å heve

kunnskapsnivået og gjøre brukere tryggere på visning har det blitt gitt

konkret veiledning i forhold til hva man skal se etter på visning. Til dette

har Boligkjøperboka blitt brukt(Edvardsen m�., 2009). Der dette ikke

har vært tilstrekkelig har prosjektarbeider vært med bruker på visning

for sammen å gå igjennom boligen. Selv om prosjektarbeider er med på

visning er det vektlagt at det er bruker som bestemmer hva som er en god

bolig, og er selv ansvarlig ved et boligkjøp.

Boligprospekter inneholder mye viktig informasjon om en bolig, og det

er boligkjøpers plikt å sette seg inn i den informasjonen prospektet gir.

Begrepet tilstandsgrad(TG) blir gjennomgått med alle som skal ut på det

private markedet. TG sier noe om forventet levetid og vedlikeholdsbehov,

og er i mange tilfeller avgjørende i forhold til hvilke merutgifter

boligkjøpet fører til på kort og lengre sikt. Der bruker har behov for

hjelp til dette bestilles det et prospekt i forkant av visning, og denne

gjennomgås i detalj på møte mellom bruker og prosjektarbeider.

Å legge inn bud kan gjøres både muntlig og skriftlig, med unntak av det

første budet som pr d.d. må være skriftlig(endringfra 2014 til kun skriftlige

budrunder). I mange budrunder er det et raskt tempo, og det er liten tid til å

bestemme seg på. For å gjøre budgivingen litt mer håndterbar har det derfor

blitt brukt tid på å gå igjennom forskjelligescenariorer i budrunden, slik at

bruker på forhånd kan bestemme seg for hva en skal gjøre i budrunden, og

slipper å improvisere. I noen tilfeller har bruker fått praktisk hjelp under

budrunden, enten ved hyppig telefonkontakteller at bruker har gitt skriftlig

samtykke til at prosjektleder legger inn bud på vedkommendes vegne.

Sistnevnte løsning er gjort i minst mulig grad, og kun i de tilfeller der det er

svært usannsynlig at bruker skal klare dette selv.

For de som kjøper bolig ved hjelp av startlån og boligtilskudd brukes mye

tid på å forklare hvordan låneopptak og tilbakebetaling foregår. Rente

og gebyrer blir forklart, og konsekvenser ved endringer i inntekt eller

boligbehov. I denne gjennomgangen har de �este brukere et behov for

å fokusere på hva de har igjen etter betaling av lån og boutgifter, og tar

en egen vurdering i forhold til om dette er tilstrekkelig for å dekke deres

faktiske forbruk.

Mange vet ikke hva

de skal se etter på

visning.

Behov for

gjennomgang av

økonomi etter

boligkjøp.
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Konkrete metoder

I prosjektet har det blitt iverksatt 3 konkrete tiltak ved siden av den

individuelle saksbehandling og oppfølging. Dette er boligkjøperkurs,

utsendelse av informasjonsbrev, og utlevering av informasjonsbrosjyrer.

Boligkjøperkurs: I samarbeid med et av kommunens andre prosjekt

(Privat leie) er det utviklet et boligkurs med fokus på å eie eller leie privat

bolig. Kurset er beregnet for innvandrere med liten eller ingen kjennskap

til det norske boligmarkedet. Kurset har en �eksibel tilnærming til

temaet bolig i Norge ut i fra kompetansenivå. Kurset tar sikte på å skape

dialog, og på denne måten re�ektere over forskjeller og likheter mellom

boligmarked i Norge og andre land, samt å få fokus på og skape en

bevissthet om hva som er mulig å få til på boligfronten i Norge, og hva en

må gjøre for å nå sine boligmål.

Det har blitt utført forskjellige varianter av boligkjøperkurs

i prosjektperioden, og erfaringene sier at det beste er et kurs

med mye brukerdeltakelse og dialog. Kurset har vært holdt for

forskjellige brukergrupper, men de som har fått best utnytte av

kurset har vært deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette er

relativt nyankomne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i

norsk og samfunnskunnskap. Stort sett gjelder dette �yktninger og

familiegjenforente. Tilbakemeldingene fra disse har vært at kurset

har gitt ny og nyttig informasjon som de vil benytte seg av senere.

Innvandrerforening har etterspurt boligkurs for sine medlemmer, men det

har ikke lyktes å gjennomføre dette enda.

Det har blitt gjennomført 3 kurs med 4-20 deltakere(vedlegg 1).

Informasjonsbrev: I prosjektperioden har det blitt sendt ut brev til alle

leietakere i borettslag to ganger. Brevene inneholder informasjon om

muligheten til å kjøpe boligen de bor i, informasjon om startlån og tilbud

om tilpasset råd og veiledning ved boligkjøp(vedlegg 2).

Brosjyre: Det er laget brosjyrer med informasjon om muligheter for kjøp

av bolig. Brosjyrene er oversatt til ni språk: Engelsk, fransk, arabisk,

somali, tigrinja, dari, persisk, sorani og vietnamesisk(vedlegg 3)

Arbeid med folk

Prosjektarbeidet er basert på boligsosialt arbeid. Det å møte de

kommunale leietakerne med en tro på at de skal klare å bli selvhjulpen

på boligmarkedet, smitter over på den enkeltes tro på seg selv. Det er

Hva er mulig på

boligfronten i Norge,

og hva må en gjøre for

å nå sine boligmål?

Brosjyrer er oversatt

til ni språk.

Helseog velferdMidtbyen

Frakommunal til privat bolig
Enmulighet til å eie egen bolig.

Kommunale leietakere kan få hjelp til å kjøpe bolig.
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lagt vekt på at brukerne selv skal få legge frem sine ønsker og planer for

fremtidige boforhold, og dette er senter for arbeidsrelasjonen. Utover i

arbeidsprosessen dukker det opp ting rundt rus, fengselsopphold, ære,

selvstendighet fra familien og integreringsspørsmål. For noen kan slike

elementer være avgjørende å få løst opp i før et boligkjøp, mens det i de

�este saker er mulig å ivareta �ere prosesser samtidig.

For de som er så vanskeligstilt at et boligkjøp er utelukket med det første,

blir det fokusert på viktigheten av å gi god informasjon for senere bruk.

Dette er en måte å bli kjent med samfunnet på, og bidrar til integrering og

deltakelse i samfunnslivet. Videre er det å sette seg et mål om fremtidig

bolig viktig for faktisk å bli selvhjulpen. Ved at en plan blir lagt tidlig, er

det større sjanse for raskere å bli boligeier.

Resultater

Prosjektethar oppnåddønskeligeresultater.I løpet av prosjektperioden

har 173 kommunaleleietakereblitt boligeiere.Avdisse har 115kjøpt den

kommunaleboligende bodde i, mens 48 har fått bistandtil å kjøpebolig

på det privateboligmarkedet.De resterende10 har kjøpt bolig sammen

med en annenkommunalleietaker.I tilegg har mange �ere leietakerefått

veiledningsom leggergrunnlagfor senerevidere boligkarriere.Det har blitt

klart i arbeidetat det ofte tar lang tid før leietakereklarerå komme i posisjon

til boligkjøp.Et prosjektmålhar derfor vært å nå ut til �est mulig med

informasjon,selv om dette ikke resultereri et umiddelbartkjøp.Vedå øke

kunnskapsnivåetom bolig er det �ere som blir bevisstsine muligheter,setter

seg klare mål og tar aktivegrep for å bedre sin egen posisjon,med det for øye

at det vil gi en egen eid bolig,og dermeden trygg og forutsigbarlivssituasjon.

I tilegg til de rent målbareresultateneer det en viktig faktor at den veiledning

som er gitt vil gjøre det mulig for �ere å bli selvhjulpenpå sikt.

Gjennom

boligveiledning

oppnås kjennskap

til �ere sider ved

samfunnet, noe som

bidrar til integrering

og deltakelse i

samfunnslivet.

173 kommunale

leietakere har blitt

boligeiere.

Den veiledning som

er gitt vil gjøre det

mulig for �ere å bli

selvhjulpen på sikt.

Adresseavisen

18.04.11
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Tabell 1: Antall saker i prosjektet høst 2009-2013
Pågående saker pr 051213 89
Avsluttede saker med kjøp 163
Avsluttet sak uten videre boligkarriere

(Inkludert noen til privat leie)

145

Samlet antall saker i prosjektperioden 397

Antall saker viser til brukere hvor det har vært gitt informasjon og

praktisk hjelp i boligkjøpsprosessen. Antallet pågående saker rommer

både forholdsvis ferske henvendelser, og saker som har pågått over lengre

perioder. I de aktive sakene er det vurdert at det er sannsynelig at bruker

på sikt, og med mer veiledning vil bli i stand til å kjøpe bolig. Det har blitt

sendt ut informasjonsbrev til leietakere i borettslag. På denne måten har

leietakere i 1050 boliger i to omganger fått informasjon om muligheter

for kjøp av bolig som de kan benytte seg av senere. Erfaringene tilsier at

mange venter lenge med å ta kontakt etter at de har mottatt slikt brev.

Tabell 2: Beboere i borettslag og sameier
Antall utsendte brev 1050 x 2*
Antall saker 280
Antall tilbud om kjøp av bolig 198
Antall kjøp av bolig 115

*ca 1050 brev sendt ut 2 ganger

Mange leietakere i borettslag og sameier har henvendt seg for å få

informasjon om sine muligheter for boligkjøp. Av disse henvendelsene har

det vært 280 aktive saker. Blandt disse har de �este ønske om å kjøpe den

boligen de bor i. 198 har derfor fått et konkret pristilbud på leieboligen,

og prøvd å kjøpe. 115 har klart det, og har overtatt de boligene de tidligere

leide. I de resterende sakene har leietakerne enten ønsket å kjøpe en annen

bolig enn den de bor i, eller ikke vært i posisjon til å forsvare et boligkjøp.

Tabell 3: antall kjøp av bolig
Antall kjøp 2009-2013 2013 2012 2011 2009-2010
Kommunal

bolig

115 28 26 33 28

Privat 48 20 13 9 6
Samlet 163* 48 39 42 34

*Favner 175 leieforhold

Antall leieforhold er høyere enn antall kjøp. Dette skyldes to forhold.

I to tilfeller har en leietaker kjøpt en bolig med �ere boenheter, og har

dermed tatt med et leieforhold i kjøpet. Forklaringen på de resterende

10 leieforholdene er at to forskjellige leietakere har kjøpt en felles

bolig. Antall som har kjøpt privat bolig har økt i hele prosjektperioden

og skyldes et tiltakende fokus på leietakere i heleide kommunale hus.

Mange venter lenge

fra de får brev til de

tar kontakt.

Å kjøpe privat bolig

er mer tids- og ressurs

krevende enn kjøp

av den kommunale

boligen man leier.
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Arbeidet med å hjelpe folk til å kjøpe på det private markedet er klart mer

tids- og ressurskrevende enn ved kjøp av kommunal bolig.

Tabell 4: innvandrerbakgrunn hos boligkjøperne
Samlet 2013 2012 2011 2009-2010 Ant.leietakere *

Innvandrerbakgrunn 104 27 26 22 29 1055
Uten

innvandrerbakgrunn

59 21 13 20 5 2899

*Antall kommunale boliger ved prosjektplanlegging 01.09.08.

Prosjektet startet med etniske minoriteter i kommunal bolig som

målgruppe, og den aktive rekrutteringen av prosjektkandidater var i

målgruppen. Fra 2011 har fokus vært på alle kommunale leietakere,

uavhengig av etnisitet. Det er likevel en overvekt av innvandrere i

prosjektet selv om disse utgjør et mindre antall av beboerne i kommunal

bolig.

Økonomi og finansiering

Før et boligkjøp er aktuelt blir brukerens økonomiske situasjon

gjenomgått. Det er et behov for mange å få oversikt over gjeld og

inntekter, og ofte får mange konkrete, praktiske oppgaver i forbindelse

med egen økonomi før det er aktuelt å gå videre til et boligkjøp. Slike

praktiske oppgaver kan være å ta kontakt med kreditor for å få oppdaterte

oversikter, selge bil, snakke med arbeidsgiver om fremtidig jobb eller

avklare mulige rettigheter opp mot Nav. Dette tar ofte tid, og det er den

største grunnen til at mange bruker måneder og år på å kjøpe bolig fra det

tidspunket de først kommer i kontakt med prosjektet.

Videre er det slik at de �este i prosjektet er avhengig av økonomiske

virkemidler for å kjøpe bolig. Husbankens startlån og boligtilskudd gjør at

mange som ellers ikke ville vært i stand til det, klarer å kjøpe bolig.

Mange får konkrete og

praktiske oppgaver i

forbindelse med egen

økonomi.

Det kan ta måneder og

år å kjøpe bolig.
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Tabell 5: Finansieringsløsninger ved boligkjøp
Finansiering Samlet 2013 2012 2011 2009-2010
Startlån 153 46 37 40 30
Tilskudd 51 16 15 15 5
Privat 28 6 5 4 13

Av 163 boligkjøp har startlån blitt brukt som �nansiering i 153 tilfeller,

mens tilskudd har blitt tildelt i 51 saker. 135 boligkjøp har vært �nansiert

uten bruk av privat bank. Disse boligkjøpene har blitt �nansiert av en

kombinasjon av startlån, boligtilskudd og egenkapital.

Der bruker har fått boligtilskudd har vedkommende hatt en varig

lav inntekt. I noen tilfeller er dette kommunale leietakere med

tidsubegrensede leiekontrakter som har bodd lenge i kommunal bolig.

Av de 51 som har fått boligtilskudd har åtte hatt slike tidsubegrensede

leiekontrakter.

Bydelsfordeling

Kompetansemidler fra Husbanken ble i 2013 også brukt til å utvide

prosjektet med en 50% stilling. Hensikten med dette var blant annet å få

nærmere samarbeid med alle bydelene. Den nye stillingen hadde base ved

Helse- og velferdskontor Heimdal, med ekstra ansvar for bydel Lerkendal.

Den andre stillingen har i hele prosjektperioden vært plassert ved Helse-

og velferdskontor Midtbyen, og hadde i 2013 et ekstra ansvar for bydel

Østbyen. Hensikten med å være nær på alle bydelene er å få synliggjort

prosjektet og fange opp aktuelle brukere byomfattende.

Det ble tidlig klart at det var betydelige variasjoner mellom de �re

bydelene i antall boligkjøp og henvendelser, og satsningen i 2013 hadde

som formål å legge til rette for en utjevning av forskjellene i den grad det

er mulig.

Tabell 6: Antall kjøp fordelt på bydel 31.12.2013
Antall kjøp

Heimdal 54
Lerkendal 35
Midtbyen 46
Østbyen 28
Sum 163

Variasjonene mellom bydelene henger til en hvis grad sammen med den

kommunale bolig- sammensetningen i bydelene. I bydel Østbyen er det

en vesentlig mindre andel borettslagsboliger. Muligheten til å kjøpe den

boligen en bor i gjelder derfor i mindre grad for leietakerne i Østbyen. Det

å �nne en bolig på det private markedet er mer komplisert og tidkrevende,

Å være tilstede på alle

bydeler synliggjør

prosjektet og fanger

opp �ere aktuelle

brukere.

Variasjoner i

boligtyper og pris gir

utslag i forhold til at

det er �ere boligkjøp i

enkelte områder.
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og dette gjør at færre klarer å kjøpe bolig. For øvrig kan ikke dette

forklare alle forskjellene. Fordelingen av borettslagsboliger i bydelene er

markant høyere i Lerkendal bydel, men dette vises ikke på statistikken

over antall kjøp. Variasjonen mellom bydelene kan ha forskjellige

forklaringer. Noe av variasjonene kan komme fra organiseringen av

prosjektet, hvor det har vært en sterkere tilknytning til bydelene Midtbyen

og Heimdal. Videre kan typen boliger og prisforskjeller gi utslag i forhold

til at det i enkelte områder blir �ere boligkjøp.

Oppsummering

Prosjektet har bidratt til at 173 kommunale leietakere har blitt boligeiere.

Mange �ere har fått kunnskap om boligmarkedet som de kan benytte

seg av ved senere anledning. Erfaringene viser at interessen for bolig og

boligkarriere er stor hos mange kommunale leietakere, og at ønske om å

bli selvhjulpen er stor. Med hjelp av tilpasset informasjon og veiledning

er det et potensial for boligeie blant kommunale leietakere. Det å klare å

kjøpe bolig er i mange tilfeller tidskrevende, og det å gi bistand på riktig

nivå og tidspunkt er avgjørende for at boligkjøpet skal skje. Det å bruke

forskjellige tilnærmingsmåter har gjort det mulig å møte de aktuelle

brukerne på forskjellige måter. Kombinasjon av personlig veiledning,

skriftlig informasjon, boligkurs og samarbeid med andre kommunale

ansatte har vært fruktbar.

Interesse for bolig

og boligkarriere er

stor blant kommunale

leietakere.
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Privatleie
� Normalt i startenavboligkarrieren
� Giren hvisgradavfrihet og

selvstendighet

� Ulikeutleiere(profesjonelle/private)
� Alle leieforholdreguleresav

husleielovgivningen
� Husleiekontrakt
http://www.lbf.no/publish/archive/59/3226/LEIEKONTRAKT%20JULI%202

012.pdf

Foto:GeirHageskal

”Alleskalbo trygt oggodt”

ProsjektPrivatleieogFrakommunaltil privatbolig

Ombokulturer
� Deleerfaringermht å bo i eget

hjemlandog i Norge

� Snakkesammeni grupper
Hvakomderefrem til?

Å bo i Norge:
Likheterogforskjeller

Konkretiseringer
� Uliketyper boliger

� Uliketyper naboskap
� Avstandarbeidbolig
� Hvemmanbor sammenmed

� Hvemeierboligen
� Hvordanblir boligenfinansiert
� Ulikeboligkarrierer

Ulikeboformer

Leidellereid:
- enebolig,
- tomanns-/flermannsbolig,
- leiligheti seksjonertbygård/borettslag,

- utleiedeli privat bolig (ofte sokkelleilighet),
rom i bofellesskap,rom i eiers
hus/leilighet…..

Eie/leie

• Eidboliger mestvanligi Norge

• Totalt90 000boligeri Trondheim
• ca28 %avtotal boligmasseer

utleieboliger

• (=25200utleieboliger)

Trondheim

Kommunalutleiebolig
� Deallermestvanskeligstiltepå

boligmarkedet
� Trondheimkommunesboligprogram:

- økt innsatsmot å få kommunale
leietakere ut avkommunal
utleiebolig

- økt innsatsi forhold til
boligrådgivingoverfor
vanskeligstiltepåboligmarkedet
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DEPOSITUM:
� Sikkerhetfor skyldighusleieog

andrekravsomkanoppståetter
leieavtalen

� Eks.andrekrav:
Vannskader/ødelagtinventar
baderomeller kjøkken/oppskrapte
vegger– dørerosv….

DEPOSITUM:

� Depositumsgaranti
� Kontantdepositum

� Kanikkeværestørreenn6 mndr
husleie

� Depositumavtalessamtidigmed
leieavtalen

KONTANTDEPOSITUM:
� Skalsettesinn påsærskilt

bankkontoi leietakersnavn
� Leietakereller utleier kanikketa ut

pengerfra kontoenpåegenhånd

� Gebyrtil bankenfor opprettelseav
depositumskontoskalbetalesav
utleier

� Renteravdepositumtilfaller leier
(medunntakavstudentboliger)

DEPOSITUM
� Tilbakebetalesetter at leieforholdeter

avsluttet

� Enforutsetningat:
� Utleieobjekteter ryddigogrengjort

� Husleienbetalt
� Deter enighetom dette.

Egeneid bolig
� Stabilitet
� Forutsigbarhet

� Økonomiskinvestering
� Selvstendighet

� Finansiering

� Eiendomsmegler

Tenkogsåpå….
� Hvorlengeskalmanbo, lønnerdet seg

å kjøpe,skatt
� Hvemskalen bo sammenmed

� Støyeller rolig nabolag?
� - Biltrafikk,lekeplass

� Oppussing– badogkjøkken?
� Buss,butikk, skole
� Parkeringsplass

Trondheimkommune

Finansiering
� Egenkapital
� Bank

� Startlån
� Tilskudd
� Bostøtte

Trondheimkommune

Eierformer
� Borettslag
� Sameie

� Selveier
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Borettslaget
� Fellesgjeld( Økning/avdragsfrihet)
� Felleskostnader(Gjeld,drift, kabel,

strøm)
� Generalforsamling

� Husordensregler
� Dugnad
� Tobb

� Sikringsordning
� Ytrevedlikehold

Trondheimkommune

Hvordanlykkes?

� Setteseget mål
� Innhentekunnskap

� Sikreøkonomi
� Nettverk
� Relevantetidligereerfaringer

Å finne bolig

� FINN.no
� HYBEL.no
� TOBB.no

� Avisa

� Eksempelleie/eie

Ågåpåvisning

- Leie
- Eie

Visning
� Plikt til å undersøkeboligen
� Prospekt

� Bad/våtrom
� Elektriskeanlegg

� Strømforbruk
� Varmtvannstank
� Ventilasjon

� Risikoopplysninger/TG

Trondheimkommune

Avsluttenderefleksjon
� Tilbakeblikk
� Likheter/forskjeller

� Variasjon?
� Hvaer en tryggoggodbosituasjon?

� Vardette nyttig?
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Fra kommunal til privat bolig

– En mulighet til å eie egen bolig

Trondheim kommune har siden høsten 2009 hatt et prosjekt for å hjelpe kommunale
leietakere til å kjøpe bolig. I løpet av prosjektperiodenhar over 300 leietakere fått veiledning
om sine muligheter til å kjøpe bolig. Av disse har 120 klart å kjøpe seg bolig, mens andre vil
klare det i løpet av nær fremtid.

Dette brevet sendes ut for å informere kommunale leietakere om sine muligheter til å prøve å
kjøpe bolig.

Prosjektet kan blant annet tilby hjelp ved:

- Tilbud om å kjøpe boligen du bor i til 50 000 under takstpris
- Hjelp til å fylle ut søknader
- Veiledning for kjøp av bolig på det private markedet
- Praktisk hjelp, for eksempel å være med på visning
- Informasjon om startlån og boligtilskudd
- Hjelp til å søke om boliglån i bank

Det er forskjellige mennesker som gjennom prosjektet har kjøpt seg bolig. Noen jobber, andre
har trygd, noen er enslige og andre er storfamilier. Generelt er det mange med ulike inntekts-
og familiesammensetningersom kan eie egen bolig. Mange som har bodd i kommunal bolig
lenge har klart å kjøpe seg bolig.

Hvis du ønsker å benytte deg av muligheten til å få hjelp til å kjøpe bolig, ta kontakt med en
av oss.

Med vennlig hilsen

Maria Kenza Hlimi
Prosjektleder ”Fra kommunal til privat bolig”
Helse- og velferdskontor Midtbyen
Tlf: 91672463
E-post: hx4@trondheim.kommune.no

Marit Elshaug Risethsve
Boligkonsulent
Helse- og velferdskontor Heimdal
Tlf: 90284830
E-post: mae@trondheim.kommune.no

TRONDHEIM KOMMUNE Dato:
Helse- og velferdskontor Midtbyen
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TRONDHEIM KOMMUNE Dato:
Helse- og velferdskontor Midtbyen

Dato: mars 2013

Fra kommunal til privat bolig
– En mulighet til å eie egen bolig

Trondheim kommune har siden høsten 2009hatt et prosjekt for å hjelpe kommunale leietakeretil
å kjøpe bolig. I løpet av prosjektperioden har over 300 leietakere fått veiledning om sine muligheter.
Avdisse har 120 klart å kjøpe seg bolig,mens andre vil klare det i løpet av nær fremtid.

Dette brevet sendes ut for å informere kommunale leietakereom sine muligheter til å prøve å
kjøpe bolig.

Prosjektet kan blant annet tilby hjelp ved:

• Tilbud om å kjøpe boligen du bor i til 50 000 under takstpris

• Hjelp til å fylle ut søknader

• Veiledning for kjøp av bolig på det private markedet

• Praktisk hjelp, for eksempel å være med på visning

• Informasjon om startlån og boligtilskudd

• Hjelp til å søke om boliglån i bank

Det er forskjelligemennesker som gjennom prosjektet har kjøpt seg bolig.Noen jobber, andre
har trygd, noen er ensligeog andre er storfamilier.Generelt er det mange med ulike inntekts- og
familiesammensetninger som kan eie egen bolig. Mange som har bodd i kommunal bolig lenge
har klart å kjøpe seg bolig.

Hvisdu ønsker å benytte deg av muligheten til å få hjelp og veiledning, ta kontakt med en av oss.
Hvisdu mener at dette ikke er aktuelt for deg kan du se bort fra dette brevet.

Med vennlig hilsen

Maria KenzaHlimi
Prosjektleder ”Fra kommunal til privat bolig”
Helse- og velferdskontorMidtbyen
Tlf:91672463
E-post: hx4@trondheim.kommune.no

Marit ElshaugRisethsve
Boligkonsulent
Helse- og velferdskontorHeimdal
Tlf:90284830
E-post: mae@trondheim.kommune.no
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Helseog velferd Midtbyen

Frakommunal til privat bolig
Enmulighet til å eie egen bolig.

Kommunaleleietakere kan få hjelp til å kjøpe bolig.

- Tilbudom å kjøpeden boligendu bor i

- Startlånog tilskuddtil kjøpav bolig vurderes

- Praktiskinformasjonog veiledningi
forbindelsemed søknader,eiendomsmegler,
�nansiering og visning

- Veiledningog bistandtilretteleggesetter den
enkeltesbehovog ønsker.

Kommunen yter hjelp til sine leietakere:

Foto:JørnAdde20018

- Deter �nt å få fortsette å bo i det
nærmiljøetvi trives i.

- Deter en trygghet å investerei noe eget.

- Barnavårefår beholdesinevennerog
fritidsaktiviteter.

- Endeligkanvi lagedet hjemmekoselig
og pusseopp slik vi ønsker!

- Å kjøpebolig gir ossen langsiktigplan
for økonomienvår

- Selvom vi ikke kan kjøpebolig i dag,
har vi fått vite hvordanvi skalgå frem

Erfaringer fra beboere som har
benyttet seg av tilbudet:
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Trondheimkommune
Helseog velferd Midtbyen
Postboks2300 Sluppen
7004 Trondheim

Hvisdu ønskermer informasjoneller
veiledningi forhold til kjøp av bolig,
ta kontakt med:

Maria KenzaHlimi
Tlf: 91672463
Epost:hx4@trondheim.kommune.no
Besøksadresse:
Statens hus, Prinsens gate 1
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Trondheimkommune
Helse-og velferdskontorMidtbyen
Postboks2300, Sluppen
7004 Trondheim
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