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INNLEDNING

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

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

å jobbe spesielt med boligsituasjonen til disse utsatte familiene.

Kristiansund kommune har generelt et stort behov for å frigjøre kommunale ut leieboliger og 

skape større rullering i kommunal boligmasse.

Med denne bakgrunnen søkte NAV Kristiansund om midler fra Husbanken til å starte et

prosjekt spesielt rettet mot målgruppen barnefamilier i kommunale leieforhold. Helhetlig

oppfølging med spesielt fokus på boligsituasjon og deres forutsetninger for å eie bolig var 

sentral i søknaden.  

NAV Kristiansund fikk i tilsagn av 29.06.2012 tildelt kompetansetilskudd med kr. 650 000 per 

prosjektår. Noe planleggingsarbeid ble påbegynt høsten 2012. I mars 2013 ble det ansatt 

prosjektmedarbeider i et 100 % engasjement. Prosjektstillingen har blitt brukt til å utføre 

prosjektoppgaver i tett samarbeid med andre sentrale personer ved NAV Kristiansund. 

Rapporten vil kort beskrive hva prosjektet har gjennomført av aktiviteter i perioden januar 

2013 til mars 2014, og hva vi i felleskap med andre sentrale aktører i Kristiansund kommune

har oppnådd av resultat . 

Resultater må sees i lys av at kommunen har gående et overordnet levekårsprosjekt med 
spesielt fokus på barnefamilier, at kommunen finansierer et annet leie til eie prosjekt med 
mange like målsetninger, samt at nye startlånsforskrifter stod på trappene og ble vedtatt 
tatt i bruk fra 01.04.14.

Vedlagt følger «Prosjektplan 2013».

                                                          
1

Barnefattigdomsprosjektet: prosjekt ved Nav Kristiansund  perioden 2008 – 2011. Tok 
utgangspunkt i familier der forsørgerne hadde sosialhjelp som hovedinntekt.
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MÅL FOR PROSJEKTET

I tråd med søknad om kompetanstilskudd og i henhold til tilsagn gitt av Husbanken utformet 

prosjektgruppa noen generelle mål, og noen spesifikke resultatmål for første prosjektår. 

Generelt

 Forbedre og stabilisere boligsituasjonen til barnefamilier i kommunale boliger, 
primært ved anskaffelse av eid bolig, alternativt ved forbedring av bolig/bomiljø i 
nåværende leieforhold. Samtidig skal det tilrettelegges for arbeid, aktivitet og 
inkludering av familien for øvrig.

 Utvikle en helhetlig oppfølgingspraksis overfor familiene, som skal kunne 
implementeres og videreføres i det kommunale boligarbeidet.

 Øke forståelsen for målgruppens behov for trygge og gode boforhold.

 Bidra til å frigjøre kommunale boliger og øke rullering i kommunal boligmasse.

Resultatmål 2013

1. Etablere en god prosjektorganisasjon.
2. Forankre prosjektets mål/innhold hos sentrale samarbeidsaktører.
3. Lage oversikt/kartlegge aktuelle barnefamilier i kommunale boliger.
4. Lage utvalgskriterier og velge ut aktuelle «prosjekt-familier». 
5. Forbedre bosituasjonen til minst 10 familier i løpet av året.

Vurdere/måle forbedring på bakgrunn av på forhånd valgte forbedringskriterier og 
hva den enkelte familie uttaler om sin bosituasjon.

6. Oppsummere erfaringer og «gode metodiske grep». 

HVA HAR VI GJORT

Prosjektet skal jobbe etter følgende prinsipper:

 Til enhver tid følge opp ca. 10 familier aktivt
Etterhvert som situasjoner avklares skal nye familier tas inn.

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

 Fokus rettes på «hele familiens situasjon», og på
brukermedvirkning, motivering 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

Prosjektet har prøvd ut arbeidsmetoden, både i forhold til arbeid på system og individnivå.
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SYSTEMNIVÅ

Det har det første året vært høyt fokus på forankring, samt å bygge gode 

samarbeidsrelasjoner med de øvrige boligsosiale aktørene i kommunen. Prosjektet har 

gjennomført mange aktiviteter på systemnivå, som har vært med på å danne grunnlaget for 

arbeid på individnivå.

Organisering og forankring

Prosjektet er organisatorisk lagt til NAV Kristiansund, ved oppfølgingsavdeling –

Programteam. Prosjektet har hatt en tredelt organisering, jamfør prosjektplan 2013.

 Boligsosial gruppe i Kristiansund kommune2

 Intern prosjektgruppe

 Operativ arbeidsgruppe

Prosjektet har knyttet til seg viktige ressurspersoner internt på NAV kontoret og i det 

boligsosiale arbeidet i kommunen for øvrig.  Utover i 2013 har prosjektet fått et tett 

samarbeid blant annet med Kristiansund kommune sitt prosjekt «Fra leie til eie»3 og 

startlånsgruppa4 i kommunen.

Det ble i oppstarten utarbeidet en informasjonsplan

 En oversikt over hvem som skulle få informasjon om prosjektet internt på kontoret 

og eksternt i kommunen for øvrig 

 Vi informerte sentrale personer internt på kontoret først, og gikk deretter ut til 

viktige boligsosiale aktører i kommunen. Alle eksterne parter fikk tilsendt 

prosjektplan og fikk tilbud om et informasjonsmøte. 

 Vi var i informasjonsprosessen bevisste på hvem som skulle få informasjon og når

Kartlegging av målgruppen

For å øke fokuset på barnefamilier som gruppe, for å kunne tallfeste og bekrefte/avkrefte 

antagelser man satt med om målgruppen på forhånd og for å finne aktuelle prosjektfamilier 

å jobbe med, gjennomførte prosjektet i mai 2013 en omfattende kartlegging. Det fantes 

ingen god oversikt over målgruppen på forhånd.

Kartlegging ble gjennomført på følgende måte:

                                                          
2

Den boligsosiale gruppa er sammensatt av ulike enhetsledere og skal ha overordnet fokus på det boligsosiale

arbeidet i Kristiansund og kan påvirke valg og prioriteringer som gjøres ved de ulike enhetene.

3
Kommunalt finansiert prosjekt underlagt avd. Bygg og eiendom  - skal jobbe med å tilrettelegge for at flere 

kommunale leietakere kan etablere seg i egen bolig. En halv stilling ved Bygg og eiendom er dedikert til 
formålet.
4

Forvalter husbanken sine virkemidler – tverrfaglig sammensatt gruppe
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 Det ble nedsatt en gruppe med representanter fra prosjektet, Flyktningeteam og 

Bygg og eiendom (forvalter av kommunal boligmasse). Gruppen gjennomgikk lister 

over alle kommunale boenheter og plukket ut familier med barn under 18 år. 

 Gruppa utarbeidet en hovedliste med navn på forsørgerne, adresse, husleiekostnad,

antall barn, botid i nåværende leieforhold, enslige eller gifte/samboende foreldre, 

aktivitet /jobb/tiltak, inntektskilde, boområde og nasjonalitet. Vi brukte i 

kartleggingsarbeidet NAV sine datasystemer og kjennskap som aktuelle veiledere og 

koordinatorer i NAV hadde til personene på listen. Hovedlisten er intern for NAV 

kontoret. Det ble i tillegg utarbeidet en anonym statistikkliste som har blitt brukt i 

informasjonsammenheng.

 Det ble videre laget utvalgskriterier for aktuelle prosjektfamilier første år. Vi vektla å 

finne de familiene vi anså hadde størst sjanse for å lykkes (familier med 3 eller færre 

barn, hvor en eller begge av forsørgerne hadde inntekt i form av arbeid/trygd og som 

ikke hadde altfor store sosiale/helsemessige utfordringer).

 Vi fikk oversikt over hvem av familiene som var i kontakt med NAV, og basert på 

utvalgskriterier og kontakt med aktuelle veiledere på kontoret samlet vi de vi antok 

kunne være aktuelle for prosjektet på egen liste. Listen over aktuelle bestod tilslutt 

av 12 familier. Prosjektet har hatt kontakt med 10 av disse og jobbet tett med 8 av 

dem.

 Viktigste funn mai 2013: 64 familier som involverte 143 barn under 18 år, de fleste 

familiene hadde flyktningebakgrunn (55 av 64), familiene levde i stor grad på 

midlertidige inntekter, hadde vedvarende dårlig økonomi og svak tilknytning til 

arbeidslivet. 

Deltagelse i prosjektgruppemøter

Prosjektet involverte seg tidlig i kommunen prosjekt «Fra leie til eie». Prosjektene har mange 

like målsetninger. Vi har deltatt i hverandres prosjektgruppemøter og utvekslet erfaringer på 

tvers av fag/bakgrunn. Det at det har vært to leie til eie prosjekt i kommunen samtidig har 

gitt større gjennomslagskraft i det boligsosiale systemet for øvrig, og øker sjansen for å 

kunne implementere en god oppfølgingspraksis som vil komme både kommunen og 

familiene til gode.

Prosjektverksted

I november 2013 avholdt prosjektet en dagssamling, som hadde til formål å sette et 

forsterket fokus på målgruppen og rette det kreative blikket spesielt mot husbankens 

virkemidler og kommunens egen praksis.  Tema var: «Hvordan bedre boligsituasjonen til 

familier med langvarig svak økonomi? Hvordan gjøre det umulige mulig?».

Vi inviterte ulike aktører som enhetsledere i kommunen, startlånsgruppa, politikere, 

Fylkesmannen, Levekårsprosjektet, «Leie til eie», Husbanken, ledere/veiledere ved NAV 
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Kristiansund og samarbeidsprosjekt ved NAV Stjørdal. Møtet ble avviklet som et 

arbeidsverksted og det ble jobbet i fellesskap for å finne gode grep i det videre arbeidet med 

barnefamilienes bosituasjon (vekselvis innlegg og gruppearbeid med case). 

I oppsummeringen tilslutt var deltakerne med på å utforme forslag til «gode grep» man 
sammen ønsker å gjennomføre i Kristiansund for å bedre bosituasjonen til barnefamiliene i 
de kommunale boligene.  Deltagerne var opptatt av behovet for å få til en helhetlig praksis 
overfor barnefamiliene, - og at konkrete tiltak måtte utformes både på «systemnivå» (felles 
prioriteringer og mer bevisst praksis i bosettingen av flyktninger/barnefamilier), - og på 
«individnivå» (i arbeidet med enkeltfamilienes økonomi og livssituasjon for øvrig).

Det ble utformet et notat fra dagen med konkrete forslag til hvordan kommunen bedre kan 

få til et helhetlig arbeid rundt barnefamiliene og deres bosituasjon. Notatet ble oversendt 

den Boligsosiale gruppa i kommunen for gjennomgang og videre behandling. 

INDIVIDNIVÅ

Prosjektet har som mål at to veiledere skal jobbe sammen i hver sak, se familien fra et 

helhetlig perspektiv og finne gode løsninger i den enkelte saken. 

Utarbeidet maler 

Prosjektet har utarbeidet noen skriftlige maler for arbeidet på individnivå. Disse har blitt 

justert og utbedret etter hvert som vi har fått erfaring med hvordan de fungerer i praksis. 

Prosjektet vil spesielt trekke fram informasjonsbrev, kartleggingsmal, samtykkeerklæring og 

familieplan.

Prosjektet utformet et enkelt informasjonsbrev med tilbud om hjelp med å bedre aktuell 

bosituasjon. Brevet ble sendt ut både på norsk og aktuelt morsmål til på forhånd utvalgte 

kandidater. Informasjonsbrevet ble utformet slik at vi skulle finne de familiene med høyest 

motivasjon for å gjøre endringer i sin bosituasjon, og som således vil ha størst mulighet for å 

lykkes med kjøp av egen bolig på sikt, jamfør prosjektets målsetninger.

Det ble utarbeidet et kartleggingsmal for å bistå veilederne i første kartleggingssamtale med 

familiene. Dette er en generell mal, alle tema med tilhørende spørsmål passer ikke til alle 

familiene og må justeres fra sak til sak. Erfaringsmessig blir kartleggingsmalen et 

utgangspunkt for samtale med familien, og en «huskeliste» for veileder i forhold til hvilke 

tema man må innom for å kunne lage en målsetning for arbeidet i den enkelte saken. 

Kartleggingsmalen har stort fokus på økonomi/arbeid, nåværende bosituasjon og ønske om 

fremtidig bolig/bosituasjon. Vi har underveis skaffet oss gode erfaringer med bruken, og kan 

framover bruke malen enda mer hensiktsmessig.
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Samtykkeerklæringen sier noe om aktuelle samarbeidspartnere og hvorfor prosjektet er 

avhengig av å kunne dele relevant informasjon med disse. Erklæringen blir grundig 

gjennomgått ved oppstart i hver ny sak og skal sikre at brukerne vet hvem prosjektet kan ha 

behov for å utveksle informasjon med.

Det er utarbeidet en mal på familieplan. Dette er en enkel oversikt over involverte parter og 

deres rolle, samt mål og aktiviteter som skal gjennomføres. Familiene skal godkjenne planen 

og få utdelt kopi. Familieplanen erstatter ikke andre planer i Nav som aktivitetsplaner, 

individuelle planer osv. Den er ment å være et supplerende og forenklet arbeidsredskap, til 

bruk både for veilederne og for familiene selv. Som et vedlegg til familieplanen skal det også 

lages en plan for ansvarsdeling og oppgavefordeling mellom de to veilederne som jobber 

sammen i hver familie for å sikre framdrift i saken. Denne malen er nylig tatt i bruk og 

prosjektet må skaffe seg erfaringer med hvordan denne fungerer i praksis og om den vil 

effektivisere og samordne arbeidet rundt barnefamiliene bedre.

Helhetlig arbeid:

Vi har vært to ansatte involvert i hver sak. Det har i 2013 vært en tydelig fordeling av 

arbeidsoppgaver. Prosjektmedarbeider har hatt hovedansvar for framdrift i boligarbeidet og 

(familie)veileder har hatt ansvar for livet for øvrig. I noen familier har vi tatt alle møter med 

familiene sammen, og i andre saker har vi delt oppgavene mellom oss og hatt jevnlige 

treffpunkt for å oppdatere hverandre i saken. Det er ønskelig å forsterke og bygge videre på 

de erfaringene vi har gjort oss i forhold til denne måten å jobbe på rundt en familie. 

Familieplan skal være med å forsterke og tydeliggjøre samarbeidet i hver sak og sikre 

framdrift.

Veiledning i forhold til kjøp av bolig:

For de familiene hvor kjøp har vært aktuelt har prosjektet veiledet mye i forhold til hvordan 

man finner boliger, hva man skal se etter i et prospekt og være spesielt oppmerksom på, 

hvordan man går på visning og legger inn bud. Familiene har hatt ulike forutsetninger og 

behov og veiledningen blir tilpasset deretter.

RESULTATER

SYSTEMNIVÅ

 Prosjektet har i dag en solid forankring internt og eksternt. Prosjektet er godt kjent 
hos sentrale boligsosiale aktører i kommunen.

 Boligsosial Arbeidsgruppe har foreløpig gjennomgått og diskutert forslagene som 

kom frem i verkstedsnotat og prosjektet har registrert at det er mye positivt som har 

skjedd – og skjer – i forhold til å bedre utsatte barnefamiliers boligsituasjon.



Stabile	og	gode	boliger	for	barnefamilier
Sluttrapport	første	prosjektperiode Side	8

 Prosjektet har vært pådriver for å sette fokus på målgruppen barnefamilier og deres 

boforhold på systemnivå i kommunen.

 Målgruppen har i dag et mer synlig fokus i kommunen. Utvalgte prosjektfamilier blir 

prioritert og kommunen tar et større felles ansvar

 Vi har gjennom kartleggingen gjort mange funn rundt barnefamiliene i kommunale 
boliger i Kristiansund. Prosjektet og kommunen for øvrig har fått et mer helhetlig 
bilde av målgruppen.

 Kommunens startlånspraksis er endret – barnefamilier med flyktningebakgrunn og 

lave/midlertidige inntekter er nå mer synlig prioritert

 12 millioner av kommunens totale startlånsramme er for 2014 øremerket deltagere i 
Nav sitt prosjekt og kommunens prosjekt «Fra leie til eie». Dette er nedfelt i vedlegg 
til kommunens økonomiplan.

 Kommunen har tydelig åpnet for å ta større økonomiske «sjanser» i 
prosjektfamilier/kandidater med eierpotensiale

 Avd. Bygg og eiendom som forvalter kommunal boligmasse er åpne for å 
gjennomføre utbedringer i bolig for utvalgte prosjektfamilier etter en vurdering av 
behov

 Prosjektet har skaffet seg bedre oversikt over boligmarkedet i byen og har fått gode 
samarbeidspartnere hos lokale banker og meglere

INDIVIDNIVÅ

Prosjektet har som hovedmål at utvalgte familier skulle få forbedret sin bosituasjon, primært 

ved kjøp, alternativt ved utbedringer i kommunalt leieforhold.

 3 familier har gjennom tett oppfølging fått bolig finansiering (kombinasjon startlån, 

tilskudd, banklån) men har ikke fått tilslag på bolig enda. Disse familiene hadde 

forsøkt å få boligfinansiering på egenhånd uten å lykkes. Følges fortsatt tett i 

kjøpsprosessen, og skal ha oppfølging også etter at kjøp er gjennomført

 2 familier har flyttet fra dårlige kommunale boenheter til bedre egnede kommunale

boenheter. Begge disse familiene har fått en merkbart bedre livskvalitet. De følges 

fortsatt med fokus på å legge til rette for at de skal komme i posisjon til å kjøpe eller 

leie privat. En av disse familiene var uaktuelle for kjøp grunnet religiøse/kulturelle 

overbevisninger

 1 familie har fått utbedret de innvendige forholdene i boligen. Familien har fortsatt

tett oppfølging fra NAV, men følges ikke like tett med hensyn til bosituasjon, da målet 

om utbedring er oppnådd. Kan ha eierpotensiale på lang sikt.

 1 familie fikk klarsignal fra kommunen på utbedring i kommunalt leid bolig under 

visse forutsetninger. Prosjektet har hatt problem med å opprettholde nødvendig 

kontakt. Familien skal ut av prosjektet da de har sagt opp sitt kommunale leieforhold 

og flytter til Østlandet. Familien var ikke aktuell for kjøp grunnet religiøse/kulturelle 

overbevisninger.
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 1 familie har fått to tilbud om bedre egnet kommunal bolig av god standard – men 

har av ulike årsaker takket nei til tilbudene. Leier fortsatt kommunalt. Er etter eget 

ønske tatt ut av prosjektet.

 2 familier ønsket ikke å delta i prosjektet etter informasjonsmøter sommeren 2013. 

Familiene vil bli kontaktet på nytt, med tanke på at de fortsatt leier kommunalt og 

har kontrakt som utløper i nær fremtid.

 Prosjektet har erfart at det er viktig at prosjektmedarbeider/deltager kan være med 

på en eller flere visninger og å kunne bistå i budrunder for å trygge familiene i en ny 

situasjon. Det er også et poeng å prøve å ligge foran i prosessen og forberede på hva 

som er neste steg.

OPPSUMMERING

Den første prosjektperioden har vært utfordrende og lærerik. Prosjektgruppa har etter 

evaluering av prosjektåret 2013 konkludert med at det er utført mye godt arbeid i tråd med 

tilsagn fra Husbanken og i forhold til de målene vi satte oss for 2013.

Store deler av første prosjektår har gått med til å forankre prosjektet, involvere det 

«boligsosiale systemet», gjøre nødvendig kartleggingsarbeid og velge ut konkrete 

prosjektfamilier. Vi har prøvd ut tidligere beskrevet arbeidsmetode i noen utvalgte familier 

og har tilegnet oss mange nyttige erfaringer. 

Det er søkt om nye midler fra Husbanken til videreføring av prosjektet. Forutsatt videre 

finansiering ligger alt til rette for å intensivere og videreutvikle det arbeidet vi har gjort på 

individnivå, med mål om å implementere metoden i ordinær drift på sikt. 


