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INNLEDNING

Nav Kristiansund gjennomførte i perioden 2008 – 2011 et barnefattigdomsprosjekt1. Et funn i dette 

prosjektet var at mange barnefamilier bodde dårlig i kommunale leieboliger, og at det var behov for 

å se spesielt på boligsituasjonen til disse utsatte familiene.

Kristiansund kommune har generelt et stort behov for å frigjøre kommunale utleieboliger og skape 

større rullering i kommunal boligmasse.

NAV Kristiansund søkte om midler fra Husbanken til å starte et prosjekt rettet spesielt mot 

målgruppen barnefamilier i kommunale leieforhold. Helhetlig oppfølging med spesielt fokus på 

boligsituasjonen og deres forutsetninger for å eie bolig var sentral i søknaden.  

NAV Kristiansund fikk kompetansetilskudd fra Husbanken og har siden januar 2013 drevet prosjektet 

«Stabile og gode boliger for barnefamilier» i samarbeid med Kristiansund kommune. 

Prosjektarbeidet ble avsluttet i desember 2014.

Kompetansetilskuddet har i hovedsak gått til å dekke en ekstra personal ressurs – en 

prosjektmedarbeiderstilling. Prosjektmedarbeider ble ansatt i mars 2013 og har i hovedsak blitt brukt 

til å utføre prosjektoppgaver.

Rapporten som følger vil kort oppsummere resultater og erfaringer fra prosjektperioden, peke på 

noen av utfordringene vi har møtt på og si litt om veien videre. 

Den første prosjektfasen (mars 2013 – mars 2014) bestod i hovedsak av arbeid på systemnivå. 

Herunder å skaffe oversikt over målgruppen, forankre prosjektet, involvere det «boligsosiale 

systemet», samt og prøve ut valgt arbeidsmetode på individnivå. 

I prosjektfase to (mars 2014 – desember 2014) var hovedfokus å videreutvikle og intensivere det 

metodiske arbeidet på individnivå. Kontakten med det øvrige boligsosiale systemet har samtidig blitt 

opprettholdt og videreutviklet. 

Det vises forøvrig til vedlagte prosjektplaner for 2013 og 2014, samt rapport for første prosjektfase.

Vi takker Husbanken Region Midt – Norge, og Ingrid Lindebø Knudsen spesielt, for finansiering av 

prosjektet og godt samarbeid. Vi har gjennom hele prosjektperioden opplevd Husbanken som 

støttende, inspirerende og positive til arbeidet vårt - et viktig grep fra tilskuddsgiver.

                                                          
1

Barnefattigdomsprosjektet: prosjekt ved Nav Kristiansund perioden 2008 – 2011. Fokus på familier der 
forsørgerne hadde sosialhjelp som hovedinntekt.
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KORT OM ORGANISERING, MÅLGRUPPE OG MÅL

Prosjektet har organisatorisk lagt til NAV Kristiansund, ved Oppfølgingsavdeling 2 – Programteamet. 

Tilknytning til kommunens øvrige boligsosiale arbeid har foregått i samarbeid med kommunens 

prosjekt «Fra leie til eie» (underlagt enhet Eiendomsdrift) og ellers gjennom rapportering til 

kommunens «Boligsosiale gruppe»2.

Prosjektet har hatt en tredelt organisering, jamfør prosjektplan 2013 og 2014.

 Boligsosial gruppe i Kristiansund kommune

 Intern prosjektgruppe

 Operativ arbeidsgruppe 

Målgruppa for prosjektet har vært barnefamilier i kommunale leieforhold, og unntaksvis familier i 

private leieforhold. Målet har vært å gi utvalgte familier helhetlig oppfølging med ekstra fokus på 

deres boligsituasjon.

De generelle målene for prosjektarbeidet har vært 

 å forbedre boligsituasjonen til barnefamilier i kommunale boliger. På kort sikt gjennom 

forbedring av bolig/bomiljø i nåværende leieforhold og på lengre sikt gjennom kjøp av egen 

bolig eller flytting til annet kommunalt eller privat leieforhold

 å tilrettelegge for arbeid, aktivitet og inkludering av familien for øvrig

 å øke forståelsen for familienes behov for trygge og gode boforhold

 å bidra til å frigjøre kommunale boliger og øke rulleringen i den kommunale boligmassen

 å utvikle en helhetlig oppfølgingspraksis overfor familiene, som skal kunne implementeres og 

videreføres i det kommunale boligarbeidet

I 2013 var resultatmålene

1. å etablere en god prosjektorganisasjon

2. å forankre prosjektets mål/innhold hos sentrale samarbeidsaktører

3. å lage oversikt/kartlegge aktuelle barnefamilier i kommunale boliger

4. å lage utvalgskriterier og velge ut aktuelle «prosjekt-familier»

5. å forbedre bosituasjonen til minst 10 familier i løpet av året

Forbedringen skal vurderes/måles på bakgrunn av på forhånd valgte forbedringskriterier og 

hva den enkelte familie uttaler om sin bosituasjon

6. å oppsummere erfaringer og «gode metodiske grep»

1 2014 var resultatmålene

1. å forbedre bosituasjonen til minst 20 familier i løpet av 2014

Forbedringen skal vurderes/måles på bakgrunn av på forhånd valgte forbedringskriterier og 

hva den enkelte familie uttaler om sin bosituasjon

                                                          
2

Gruppe sammensatt av ulike enhetsledere direkte underlagt kommunalsjef. Gruppa skal legge til rette for at 
kommunen på en god måte kan nå sine mål innenfor det boligsosiale feltet. NAV leder sitter i denne gruppa.
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2. å utvikle metode for «par» jobbing internt, og godt helhetlig samarbeid rundt familiene for 

øvrig

3. I samråd med andre sentrale aktører i kommunen være med på å sette fokus på måten det 

drives boveiledning på, samt sikre oppfølging rundt familienes økonomi

4. Vedlikeholde og utvikle kontakten/samarbeidet med det øvrige boligsosiale systemet 

5. Oppsummere erfaringer og «gode metodiske grep» 

KORT OM METODE

Vi har jobbet på følgende måte

 Å følge opp ca. 10 familier aktivt
Nye familier skal tas inn etter hvert som situasjoner avklares

 Hver familie følges opp tett av 2 ansatte (fortrinnsvis av familieveileder og 
prosjektmedarbeider) på en strukturert, målrettet og helhetlig måte

 Fokus rettes mot «hele familiens situasjon», og på
brukermedvirkning, motivering (Motiverende intervju) og ansvarliggjøring av familiene

 Hver familie skal ha sin «prosjektplan» (familieplan), - hvor målsettinger og framdrift 
skisseres og forplikter

 Involvering og samarbeid med aktuelle hjelpere/hjelpeinstanser 

 Strukturert samarbeid med øvrige aktører i kommunens boligarbeid

Det ble i første prosjektfase utarbeidet flere maler, blant annet informasjonsbrev, 

samtykkeerklæring, mal for kartlegging av familiene og familieplan. Malene har vært prøvd ut og 

tilpasset underveis.

RESULTATER

Prosjektgruppa konkluderer med at vi har gode resultater å vise til både på system og individnivå.

Systemnivå

Vi har på systemnivå

 lyktes med å forankre prosjektets innhold innenfor de ulike enhetene i kommunen som 

jobber med boligsosialt arbeid 

 gjennomført en god kartlegging av målgruppen som har ført til flere interessante funn, og 

som gjennom presentasjon for øvrige boligsosiale aktører har bidratt til å sette fokus på 

barnefamiliene i de kommunale boligene

 bidratt til å sette fokus på kommunens startlånspraksis. Barnefamilier er i dag en tydelig 

prioritert gruppe for startlånsordningen i Kristiansund kommune.

 bygget gode samarbeidsrelasjoner til flere viktige boligsosiale aktører, blant annet til

kommunens startlånsgruppe og «Fra leie til eie» prosjekt 

 skaffet oss erfaringer med bankene i Kristiansund og hvem av disse som er gode 

samarbeidspartnere overfor den aktuelle målgruppen
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Individnivå:

Den overordnede kartleggingen av målgruppen som vi gjorde i mai 2013 viste at det bodde 64 

familier med til sammen 144 barn i den kommunale boligmassen. 55 av de 64 familiene hadde 

flyktningebakgrunn. Bare 12 av til sammen 94 forsørgere hadde hel eller delvis arbeidsinntekt. 34 av 

forsørgerne var enslige. NAV sin erfaring er at det for mange av disse kan ta lang tid å nå målet om 

ordinær jobb og «faste» inntekter. 

Vi har i prosjektperioden vært i kontakt med rundt 30 familier, og har jobbet aktivt med 11.

Prosjektinnsatsen har bidratt til at 17 forsørgere og 28 barn har fått en bedret bosituasjon.

Av de 11 familiene vi har jobbet aktivt med over tid

 har 4 familier kjøpt egen bolig - 7 voksne og 14 barn. 

 har 3 familier flyttet til bedre egnede kommunale boliger – 6 forsørgere og 11 barn 

 har 2 familier fått utbedret den kommunale boligen de leier – 4 forsørgere og 3 barn 

 1 av de 11 familiene fikk tilbud om utbedring i bolig – 1 forsørger og 4 barn. Her skulle de 

fysiske forholdene i hjemmet utbedres.  Familien flyttet til Østlandet før utbedringen ble 

gjennomført. 

 1 av de 11 familiene - 1 forsørger og 2 barn lyktes ikke med å kjøpe bolig i prosjektperioden

som var målet. Mor fikk tilbakemelding fra startlånsgruppa om å vente med 

startlånssøknaden til arbeidsforholdet var bedre avklart. Mor vet i dag mer om hva som må 

være på plass før hun kan få boliglån og hvordan hun skal gå frem for å søke.

Prosjektgruppa hadde en intensjon om å vurdere/måle forbedringer oppnådd i den enkelte familie, 

basert på utvalgte forbedringskriterier og hva den enkelte familie uttaler om sin bosituasjon. Det ble 

utarbeidet et måleskjema, men målingen viste seg å være vanskelig å gjennomføre på en god måte. 

Når vi snakker om oppnådde resultat og/eller at boligsituasjonen til en familie er forbedret er dette 

prosjektgruppas vurdering basert på oppfølgingssamtaler med familiene over tid, hjemmebesøk og 

sett opp mot hva «systemet» vurderer som en god nok bosituasjon for en barnefamilie.

Vi har utover resultatene over

 vært involvert i flere familier som har hatt behov for utbedringer i bolig, men som har fått 

oppfølgingen fra andre enn prosjektmedarbeider

 gjennomført informasjonsmøter med familier som vi i utgangspunktet hadde tenkt kunne 

være aktuelle å ta inn i prosjektet, men som etter å ha fått mer informasjon har takket nei til 

tilbudet av ulike årsaker

 deltatt på hjemmebesøk sammen med andre veiledere ved NAV Kristiansund med hensikt å 

få bedre oversikt over standarden på boliger som leies av barnefamilier og plante ideen om å 

kjøpe bolig hos noen av disse



Prosjekt	Stabile	og	gode	boliger	for	barnefamilier side	7
Sluttrapport januar 2013 – desember 2014

DET PRAKTISKE ARBEIDET PÅ SYSTEMNIVÅ – GODE GREP

Prosjektgruppa har vært opptatt av systemarbeid og på hvilken måte vi kan være med å påvirke og 

stimulere til endringer som kan komme målgruppen til gode. Det å delta på arenaer hvor boligsosialt 

arbeid er i fokus har vært en av de viktigste prosjektoppgavene spesielt i første prosjektfase.

Fremfor å sette i gang arbeidet på individnivå direkte, valgte prosjektgruppa å bruke tid på forarbeid.

I perioden mars 2013 til og med august 2013 jobbet vi primært med å etablere en god 

prosjektorganisasjon, lage en overordnet kartlegging av alle barnefamiliene som bodde i kommunale 

boliger, utarbeide prosjektplan, forankre dette internt på kontoret og eksternt i kommunen og bygge 

samarbeidsrelasjoner med boligsosiale aktører. Vi mener at det å bruke tid på forarbeid har gitt oss 

mange fordeler i det videre arbeidet. 

Kartleggingen som ble gjennomført i mai 2013 var viktig forhold i til at vi da hadde faktaopplysninger

om målgruppen til bruk i samhandling med systemet for øvrig. Den var også viktig i prosessen med å 

finne og velge ut aktuelle familier.

Deltagelse i prosjektmøtene til kommunens «Fra leie til eie» prosjekt har gjort det mulig for oss å 

holde regelmessig kontakt med viktige boligsosiale aktører i kommunen som representant for 

kommunens boligsosiale gruppe, tildeling og koordinering, eiendomsdrift og startlånsgruppa. Her har

vi fått utvekslet informasjon og delt erfaringer. 

I november 2013 arrangerte vi et «trylleverksted»/heldagsmøte i regi av prosjektet hvor vi samlet 

viktige aktører og samarbeidspartnere innenfor det boligsosiale feltet. Vi inviterte blant annet 

aktuelle veiledere og ledere fra NAV Kristiansund, representanter for startlånsgruppa i kommunen, 

«Fra leie til eie» -prosjektet, eiendomsdrift, tildeling og koordinering, økonomiseksjonen, 

helsestasjon, Fylkesmannen, samarbeidsprosjekt i Stjørdal, Husbanken, kommunalsjef og politikere.

Møtet ble avviklet som et arbeidsverksted, hvor vi først fikk inspirasjon i form av en foredragsholder 

og deretter jobbet mye sammen for å finne gode grep i det videre arbeidet med barnefamilienes 

bosituasjon. Det kreative blikket var rettet spesielt på husbankens virkemidler og kommunens egen 

praksis. Verkstedet fungerte som et gjennombrudd i det tverretatlige fokuset på barnefamilier i det 

boligsosiale arbeidet i kommunen, både når det gjelder virkemiddelbruk og forståelse av behovet for 

samordnet innsats overfor målgruppa.

Prosjektgruppa hadde et mål om å arrangere et lignende verksted i løpet av 2014 med fokus på 

boveiledning og økonomistyring. Dette fikk vi av ulike årsaker ikke til.

DET PRAKTISKE ARBEIDET PÅ INDIVIDNIVÅ – GODE GREP

Arbeid, økonomisk selvhjulpenhet og bolig har hatt høyt fokus i oppfølgingsarbeidet.

To veiledere har jobbet sammen i hver familie (familieveileder/veileder og prosjektmedarbeider) og 
har gitt oppfølging/veiledning ut i fra den enkelte families behov, herunder fokus på 
arbeid/kvalifisering, helsemessige og sosiale utfordringer, fritid, barnas situasjon, økonomi, 
samarbeid med andre relevante instanser med videre.

Den arbeidsrettede oppfølgingen har som regel vært knyttet til et program eller en aktivitet hos en 
eller begge forsørgerne, f.eks kvalifiseringsprogram, arbeidsavklaring, introduksjonsprogram, 
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arbeidspraksis, språkpraksis. Forsørgerne har hatt egne individuelle planer knyttet til den aktiviteten 
de har vært i.

Prosjektmedarbeider og veileders viktigste rolle overfor de forsørgerne som har hatt ønske om å 

kjøpe bolig har vært å motivere for endring, tilføre informasjon og gi praktisk bistand. I forhold til 

praktisk bistand har det vært viktig å delta sammen med forsørgerne på arenaer som de kan oppleve 

utrygge eller utfordrende. For eksempel å følge med dem på visninger, delta i møter med bank og 

startlånsgruppe i forhold til finansiering, delta i kontraktsmøter, overtagelsesmøter med videre. Flere 

av forsørgerne hadde forsøkt å ordne boligfinansiering før prosjektet startet uten å lykkes, noe som 

viser hvor viktig slik bistand kan være.

Overfor familiene som har bodd dårlig og som av ulike årsaker har hatt behov for å få til en 

forbedring i bosituasjonen har vi bidratt til å gjøre systemet oppmerksom på utfordringene med 

boligen og tatt initiativ til møter med de som kan være med å påvirke en endringsprosess. 

Familieplan

Barnefamilieveilederne ved NAV Kristiansund har bidratt til å utforme en familieplan som vi har brukt 
i noen av prosjektfamiliene.  Familieplanen inneholder navn på koordinator, oversikt over 
familiemedlemmer, involverte samarbeidspartnere, mål /aktiviteter som skal gjennomføres i en gitt 
periode og hvem som er ansvarlig for at målene/aktivitetene blir fulgt opp. Målene/aktivitetene kan 
være knyttet både til arbeid/kvalifisering, helsemessige og sosiale utfordringer, fritid, barnas 
situasjon, økonomi, bolig, samarbeid med andre instanser og lignende.

Planen har bidratt til å tydeliggjøre aktiviteter og ansvar, til å styrke samarbeidet mellom 

prosjektmedarbeider og veileder og til å sikre framdrift i arbeidet. Planen «eies» både av familien og 

veileder/prosjektmedarbeider. Se vedlegg «Familieplan» side 14 .

Barnefamilieveilederne ved NAV Kristiansund Programteam vil fortsette å prøve ut bruken av

familieplan som et verktøy i det helhetlige barnefamiliearbeidet.

Kartlegging

Kartlegging og utvelgelse av familiene har vært systematisk. Vi gjorde en forhåndskartlegging hvor vi 

tok utgangspunkt i hovedkartleggingen som ble gjennomført i mai, den kjennskapen NAV hadde til 

familiene fra før og på forhånd bestemte utvalgskriterier. Vi har videre kartlagt aktuelle familier 

gjennom samtaler med forsørgerne. Hjemmebesøk har også vært en viktig del av

kartleggingsarbeidet og har vært en fin måte å bygge relasjon til familiene på.

Prosjektmedarbeider/veileder har sammen med forsørgerne brukt tid på å finne ut av hva de ønsker 

og har behov for bistand til, og til å avklare om det er realistisk for familien å skulle kjøpe bolig. 

Økonomi og økonomihåndtering har vært kartlagt ekstra i de familiene vi mente kunne være aktuelle 

for å kjøpe bolig. Vi har hatt fokus på budsjett og økonomistyring og vi har gjort risikovurderinger.

Informasjon og veiledning

Alle familiene vi har vært i kontakt med har fått generell informasjon om boligkjøp og hvilke 

virkemidler som finnes (banklån, startlån, tilskudd til etablering mv.).

De familiene som har vært aktuelle for kjøp har underveis i prosessen fått utfyllende informasjon 

blant annet om hvor man finner boliger til salgs, ulike eierformer, visning, prospekt, 
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boligsalgsrapport/takst, budrunde, kontraktsmøte, overtagelsesmøte og så videre.  I tillegg har 

forsørgerne fått praktisk bistand. Vi har fulgt dem i møte med bank og kommune vedrørende 

finansiering, hjulpet dem med å fylle ut søknader om lån, fulgt dem på visninger, gitt bistand i 

budrunder, deltatt på kontraktsmøter og overtagelsesmøter og hjulpet dem i kommunikasjon med

meglere og selgere.  

Vi har brukt tid på å snakke om privatøkonomi og økonomistyring og har hjulpet familiene med å se 

på økonomiske fordeler og/eller ulemper med å eie bolig kontra å leie bolig. Vi har videre hjulpet 

forsørgerne med å sette opp budsjettoversikter. God oversikt over privatøkonomi og faktisk forbruk 

har vært viktig å ha med seg i møter med både bank og kommune. I Kristiansund brukes sifo satsen 

som utgangspunkt for å beregne låneevne, i denne sammenhengen har det vært viktig at familiene 

har hatt god oversikt over faktisk forbruk.

Det har vært understreket for forsørgerne underveis i at de har et eget ansvar for å sette seg inn i og 

tilegne seg den kunnskapen som er nødvendig i en boligkjøpsprosess. De har også blitt oppfordret til 

å bruke eget nettverk og andre informasjonskanaler som blant annet internett.  

Bruk av tolk

Hovedkartleggingen av målgruppen som ble gjennomført i mai 2013 viste at 55 av de 64 familiene vi 

fant i de kommunale boligene hadde flyktningebakgrunn. Alle familiene vi har vært i kontakt med har 

hatt fremmedspråklig bakgrunn. Vi har brukt tolk i informasjonsmøtene i oppstarten, i mange av 

kartleggingsmøtene og ellers ved behov. Vår erfaring med bruk av tolk har vært delt.  Riktig bruk av 

tolk sikrer blant annet at ektefeller får lik informasjon på et språk de begge mestrer. Samtidig sikrer 

det at bruker og veileder forstår hverandre bedre. På den andre siden har vi brukt tolk og trodd at vi 

har forstått hverandre, men så har det kommet frem senere at bruker ikke har forstått innholdet bak 

ord/begreper.

Budrunder

Både prosjektmedarbeider, veiledere og samarbeidspartnere var usikre på hvordan budrundene 

skulle gjennomføres på en god måte på grunn av blant annet språkutfordringer og den erfaringen vi 

har med at informasjon kan misforstås. Forsørgerne har ikke brukt tolk i budrundene, men 

prosjektmedarbeider/veileder har hatt et forberedende møte med dem hvor de har fått informasjon 

om budgivingsprosessen og hva slags ansvar de har i denne prosessen. 

Prosjektmedarbeider har ved behov hatt kontakt både med budgiver, representant for 

startlånsgruppa og megler underveis i budrunden.

Etteroppfølging

Det har vært viktig for oss å ikke «slippe» familiene i en ny og krevende situasjon.  Hva slags 

oppfølging familiene har hatt behov for i etterkant har blitt vurdert individuelt. Familiene som har

lyktes med å kjøpe bolig har trengt en del bistand og støtte i etterkant av kjøpet. De har trengt 

bistand i forhold til praktiske ting i den nye boligen, for å få oversikt over økonomien, for å forhandle 

frem bedre avtaler på forsikringer/lån, bistand i forhold til problem med overtagelse av bolig og de 

har trengt noen å dele bekymringer med. Vi har også vært inne og gitt enkel boveiledning til de som 
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har fått utbedret boligen sin eller byttet kommunal bolig. Målet er at familiene på sikt skal greie seg 

selv uten bistand fra NAV.

 Koketoppen fungerer ikke – vi drar hjem til dem for å se – de har en induksjonstopp som de 

ikke forstår – vi viser dem praktisk hvordan induksjonstoppen virker 

 Mor kjøpte bolig etter å ha inngått avtale med bank og kommunen om avdragsfrihet det 

første året, noe som var viktig i forhold til den økonomiske situasjonen. Banken gikk bort fra 

avtalen i etterkant og dette ble økonomisk svært vanskelig for mor, da hun samtidig gikk ned 

i inntekt. Vi prøvde å snakke med banken på vegne av mor uten å nå frem. Vi hjalp tilslutt 

mor med å få refinansiert banklånet med startlån, og fikk samtidig innbakt en sum til 

utbedring av et takvindu som viste seg å ha lekkasje. Hun har i dag en bedre og mer 

forutsigbar låneavtale i kommunen.

 Veiledning i forhold til økonomi og budsjettering sett ut i fra nye og andre boligutgifter

Eksempler fra det praktiske arbeidet:

Ektepar med 2 barn.

«Vi har lært nok til å kunne kjøpe bolig på egenhånd om noen år….»

Familien ble tatt inn i prosjektet med bakgrunn i sterk egenmotivasjon for å kjøpe bolig. Far hadde på 

inntakstidspunktet en fast 80 % stilling i butikk. Mor var i introduksjonsprogram og hadde 

språkopplæring. Paret fikk tilført informasjon om boligkjøpsprosessen og mottok praktisk bistand. De 

fikk etter mange runder hovedfinansiering i bank og startlån og tilskudd fra kommunen. Paret var på 

mange visninger og de la etter hvert inn bud på et hus hvor de tapte budrunden. I etterkant av dette

kom det frem at de ønsket å utsette boligkjøpet i noen år, til begge var i fast jobb. Det kom frem at 

de hadde hørt fra bekjente at de ville miste sine rettigheter til bistand fra NAV dersom de kjøpte 

bolig. Vi tydeliggjorde i denne fasen fordelene med å eie bolig og hvordan det å eie bolig kontra å leie

ville påvirke privatøkonomien. Vi avkreftet opplysninger om at boligeiere ikke hadde rett til bistand 

fra NAV. De ble samtidig informert om at de ikke ville få forlengelse av kommunal leiekontrakt, og de 

fikk tilbud om informasjon og bistand til å lete etter bolig på det private leiemarkedet.  Paret stod

likevel fast ved sin avgjørelse om å utsette boligkjøp på ubestemt tid og formidlet at de hadde lært 

nok gjennom til å kunne gjennomføre boligkjøp på egenhånd på et senere tidspunkt. De avslo tilbud 

om bistand til å finne privat leiebolig.  Prosjektmedarbeider trakk seg etter hvert ut, da de sluttet å

respondere på henvendelser, men fulgte saken på sidelinja og var blant annet i dialog med 

kommunen.  Kommunen besluttet å sende begjæring om utkastelse da de ved leiekontraktens slutt 

ikke hadde mottatt søknad om forlengelse og paret ikke hadde kontakt dem på andre måter. Da 

paret mottok varselet tok de kontakt med kommunen for å få områdingstid. Prosjektmedarbeider og

mors veileder hadde et møte med familien etter at de hadde fått dette varselet. De kunne da fortelle 

at de hadde forsøkt å finne leiebolig på det private markedet uten å lykkes og at de nå var fortvilte og

usikre på hva de skulle gjøre. Vi oppfordret familien til å hoppe i det og søke om startlån på nytt, noe 

familien valgte å gjøre. Kommunen gikk denne gangen inn med fullfinansiering. De kjøpte sin første 

bolig i løpet av kort tid. En kommunal bolig ble frigitt og familien på 4 er sikret en mer stabil 

boligsituasjon. Familien har i etterkant opplyst at de er svært glade for at de ble «presset» litt, og er 
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nå stolte boligeiere. Det tok 16 måneder fra vi startet å jobbe med familien til de nådde sitt 

hovedmål som var å kjøpe bolig.

Ektepar med 2 barn

Paret hadde tidligere forsøkt å få boligfinansiering på egenhånd. NAV hadde vært i kontakt med 

familien over flere år og de ble tatt inn i prosjektet med mål om å kjøpe bolig. På det tidspunktet var 

far i jobb og mor hadde arbeidsavklaringspenger.  Far mistet jobben i løpet av kartleggingsfasen 

grunnet at firmaet han var ansatt i gikk konkurs. Far jobbet i den første fasen aktivt med å finne ny 

jobb i samarbeid med sin veileder i NAV. Mannen fikk etterhvert fast jobb der hvor han var utplassert 

i arbeidspraksis og prosessen med å kjøpe bolig startet opp igjen. Familien fikk etter noen runder 

hovedfinansiering i bank kombinert med startlån og tilskudd fra kommunen. De var på mange 

visninger og i flere budrunder og fikk tilslutt tilslag på en tomannsbolig. Familien bor i dag under mye 

bedre forhold, samtidig som en kommunal familiebolig ble frigitt til noen andre. Den største 

utfordringen for denne familien har vært å gjøre seg forstått i møte med eksterne 

samarbeidspartnere. Prosjektmedarbeider/veileder har derfor bistått i kontakten med bank og 

kommune vedrørende finansiering, vi har deltatt i kontraktsmøter og på overtagelse og har hjulpet 

familien med å sette opp budsjett og skaffe oversikt over inntekter og utgifter. Familien har i tillegg 

brukt oss som bistand i forhold til papirer som produseres i forbindelse med et huskjøp og som de 

gjerne ikke har forstått innholdet i.

«Min far flyttet ofte, hver gang han fikk jobb. Vi barna måtte flytte etter. Hver gang vi hadde fått 

venner måtte vi flytte til nytt sted. Jeg er så glad for at mine barn skal bo her!»

UTFORDRINGER VI HAR MØTT PÅ 

Arbeidet har utfordret prosjektgruppa og involverte veiledere ved NAV Kristiansund på flere områder

System utfordringer

 Organisering av boligsosialt arbeid i kommunen – hvordan samarbeide på tvers av enheter og 

samtidig sikre helhetlig oppfølging av barnefamiliene? De boligsosiale aktørene i kommunen 

er mange og spredt over flere enheter.

 Å få «ryddet tid» til samarbeidsfora på tvers av enheter

 Kommunen mangler et strukturert samarbeid med private utleiere i byen. Fokus på 

boligkarriere og informasjon om dette til nye leietagere er ikke satt i system. De kommunale 

boligene som er basert på tidsbegrensede kontrakter blir ofte det beste og mest stabile 

boalternativet for mange av flyktningfamiliene i Kristiansund.

 Negative holdninger som eksisterer i kommunen overfor samlegruppen «Flyktninger», både i 

arbeidslivet, i hjelpeapparatet, i bankene, i nabolag osv. Hvordan endrer vi disse 

holdningene?

 Hvordan kan vi skape og beholde interesse for helhetlig arbeid med familier i NAV kontoret

og i kommunen for øvrig?
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Individutfordringer

 Å forstå hverandre både språklig og kulturelt

 Familieforsørgernes manglende tilknytning til ordinært arbeidsliv og deres midlertidige 

inntekter i form av introduksjonsstønad, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, 

sosialhjelp 

 Å identifisere familiene som har eierpotensiale og sette i verk gode tiltak overfor disse

 Hvordan jobbe med og motivere for videre boligkarriere på et tidlig tidspunkt? 

 Grunnleggende kunnskap om boligmarkedet mangler hos mange– hvordan og hvem skal 

sikre at denne kunnskapen øker?

 Individene sin definisjon på en stabil og god bolig kan fravike fra «systemet» sin definisjon

VEIEN VIDERE

NAV har et viktig ansvar i forhold til å identifisere vanskeligstilte barnefamilier og i forhold til å 

ivareta det helhetlige fokuset på familiene, herunder bolig og bosituasjon. NAV Kristiansund har langt 

på vei lyktes med dette blant annet gjennom at to stillinger i kontorets programteam er øremerket 

tett og helhetlig oppfølging av barnefamilier.

Kartleggingen av målgruppen barnefamilier i kommunale boliger har vist at en betydelig andel av 

barnefamiliene i den kommunale boligmassen i Kristiansund har flyktningebakgrunn, og antallet 

barnefamilier synes å være stigende.

Erfaringer fra prosjektet og fra Programteamet sin oppfølging av barnefamilier viser at det kan ta 

lang tid for mange av flyktningene å komme seg i ordinært lønnet arbeid. Det synes også å være 

vanskelig for mange av dem å komme seg videre i boligkarrieren på egenhånd.

Prosjektarbeidet har bidratt til å sette fokus på helhetlig oppfølging av barnefamilier og bolig i NAV 

kontoret, og i kommunen forøvrig. Mange av erfaringene fra prosjektarbeidet er allerede 

implementert i Oppfølgingsavdeling 1, og i Programteam spesielt, da flere av veilederne i oppfølging 

1 har vært tett knyttet opp mot prosjektet og har deltatt aktivt i arbeidet. 

Alle team ved NAV Kristiansund skal få informasjon om resultat og erfaringer fra prosjektperioden, og 

vil samtidig få presentert rutine/sjekkliste for oppfølging av brukere og bolig innen utgangen av 

februar 2015. Prosjektgruppa håper at dette vil bidra til at alle veiledere ved NAV Kristiansund får et 

enda mer bevisst og målrettet fokus på bolig i oppfølgingsarbeidet. En god bolig er en viktig faktor for 

å lykkes med arbeidsrettet oppfølging.

Det er ikke god nok rullering i den kommunale boligmassen i Kristiansund og det er forholdsvis lange 

ventelister på tildeling av bolig. Det er samtidig stort press på å bosette nye flyktninger. Mangel på 

boliger fører til forsinkelser i bosettingen, da nye flyktninger som kommer til Kristiansund kommune 

som hovedregel bosettes direkte i kommunal boligmasse. Erfaringer fra prosjektet viser at det for 
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mange av flyktningene kan være vanskelig å komme seg videre i boligkarrieren. 

Kommunen har i løpet av prosjektperioden satt fokus på egen praksis rundt håndtering av 

husbankens virkemidler og det synes i dag å være større vilje til å finne gode og kreative

boligfinansieringsløsninger.  Familier med barn er i dag en tydeligere prioritert målgruppe for 

startlånsordningen.

Prosjektgruppa ønsker avslutningsvis å komme med tre anbefalinger 

1. Flyktningteamet ved NAV Kristiansund bør i samarbeid med Kristiansund voksenopplæring

og/eller andre aktører (Eiendomsdrift) igangsette «Boligskole», fortrinnsvis for nybosatte 

flyktninger i introduksjonsprogram og med tanke på å gi økt kompetanse blant flyktningene 

om leie av privat bolig eller kjøp. Informasjon til flyktningene om mulighetene i 

boligmarkedet bør være strukturert, satt system og komme på et tidlig tidspunkt i 

introduksjonsprogrammet.

2. Kommunen bør øremerke ressurser til å jobbe med aktiv boligfremskaffelse og til å drive 

boligoppfølging knyttet til dette.

3. Kommunen bør sette av ressurser til å videreføre og videreutvikle arbeidet med «leie til eie» i 

kommunen, herunder å yte praktisk bistand til de kommunale leietagerne ved behov.

VEDLEGG
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FAMILIEPLAN FOR FAMILIEN…………………………………….

KOORDINATOR:………………………………………………………………………………
PLANEN GJELDER FOR PERIODEN:…………………………………………………….

FAMILIEMEDLEMMER:
Mor: navn………………….. fnr………………………. Tlf………………….
Far: navn………………….. fnr………………………. Tlf………………….
Barn: navn………………….. fnr……………………….
Barn: navn………………….. fnr……………………….
Barn: navn………………….. fnr……………………….

Adresse: ………………………………………………………….
(kommunal bolig? Leid privat? Eier egen bolig?)

SAMARBEIDSPARTNERE:
……………………………. Kontaktperson………………….Tlf…………………..
……………………………. Kontaktperson………………….Tlf…………………..
……………………………. Kontaktperson………………….Tlf…………………..
……………………………. Kontaktperson………………….Tlf…………………..

HOVEDMÅL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

DELMÅL/TILTAK:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ansvarlig:……………………………………………………………………………..
Dato for gjennomføring:……………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ansvarlig:……………………………………………………………………………..
Dato for gjennomføring:……………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ansvarlig:……………………………………………………………………………..
Dato for gjennomføring:……………………………………………………………..

Familieplanen skal evalueres fortløpende, med ei hovedevaluering i desember hvert år. Koordinator 
har ansvaret for at familieplanen er gjort kjent for familien og samarbeidspartnere.

Intern framdriftsplan for involverte veiledere ved NAV
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Koordinator/framdriftsansvarlig: ………………………………

Medveileder: ………………………………

Evt. andre: ………………………………

………………………………

………………………………

Slik fordeler vi oppgaver og ansvar i hht. Familieplanen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Konkrete oppgaver / hendelser i perioden:
(herunder hjemmebesøk, samarbeidsmøter, kartlegging, bedriftsbesøk, råd og veiledning etc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Vedlegg til Familieplan for familien ……………………………………..
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TRENGER DU BEDRE BOLIG?

Da kan NAV Kristiansund sitt prosjekt «Stabile og gode boliger for barnefamilier» være noe for deg.

Vi skal hjelpe barnefamilier som bor i midlertidige kommunale leieforhold med å forbedre sin 

bosituasjon. 

Avhengig av den enkelte families økonomiske handlingsrom, ønsker og behov skal prosjektets 

veiledere bistå familien blant annet i forhold til

 Ulike finansierings – og tilskuddsordninger (for eksempel Startlån, tilskudd, bostøtte)

 Kontakt med private utleiere, banker og meglere

 Forbedringer i nåværende leieforhold

 Økonomisk veiledning 

 Boveiledning

Familien må være villig til å inngå forpliktende avtaler med prosjektet for å nå felles mål!

Dere vil få GOD OPPFØLGING av våre veiledere underveis. 

ØNSKER DU Å FÅ MER INFORMASJON OM PROSJEKTET?

Ring 990 91 854 innen…………………………., så avtaler vi et møte.

Med vennlig hilsen

NAV Kristiansund

Linda Rambjør Anett Hauknes

Prosjektmedarbeider Koordinator

Tlf: 990 91 854 Tlf: 994 12 687
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Stabile og gode boliger for barnefamilier

- En mulighet til å eie din egen bolig

Kommunale leiekontrakter inngås for en tidsbegrenset periode på 3 år. Kommunale leietakere skal i 
perioden kontrakten gjelder finne seg annen bolig på det private markedet. Noen opplever at dette 
kan være vanskelig.

NAV Kristiansund startet i 2013 opp prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» i 

samarbeid med Kristiansund kommune (Tildeling og koordinering, Bygg og eiendom og 

Startlånsgruppa). 

Prosjektet bistår barnefamilier som leier kommunalt med å undersøke mulighetene for å kjøpe bolig 

eller flytte inn i privat leiebolig. Dersom boforholdene oppleves dårlige kan det også undersøkes om 

kommunal bolig kan utbedres. Tilbudet kan unntaksvis gis til barnefamilier i private leieforhold.

Prosjektet kan blant annet tilby hjelp ved:

 Økonomisk råd og veiledning 

 Veiledning om kjøp av bolig på det private markedet

 Informasjon om startlån og tilskudd til etablering

 Praktisk hjelp, for eksempel være med på boligvisninger 

 Hjelp til å søke boliglån i bank

 Oppfølging etter at familien har kjøpt bolig 

Noen familier som er med i prosjektet har kjøpt egen bolig, og flere har fått sin bosituasjon forbedret 

på andre måter. 

Vi tilbyr dere et møte på Nav for å få mer informasjon om dette tilbudet 

…dag xx.xx.xxxx, kl. xx.xx

Ta kontakt med prosjektmedarbeider på telefon 990 91 854 dersom tidspunktet ikke passer eller 

dere ikke ønsker møtet.

Med vennlig hilsen

Linda Rambjør Wenche Rolland
Prosjektmedarbeider «Stabile og gode boliger for barnefamilier» Avdelingsleder

NAV Kristiansund Nav Kristiansund

Tlf.  990 91 854

Linda.rambjor@nav.no


