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Forord

Arbeidet som utføres av boligfremskafferne, er hjemlet
i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvalt
ningen §§ 15 og 17:
§ 15. Boliger til vanskeligstilte
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke
selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Arbeidet med å utvikle en metodehåndbok i boligfrem
skaffelse ble igangsatt av Boligsosialt utviklingspro
gram – BOSO Oslo. Boligsosialt utviklingsprogram er
et samarbeid mellom Oslo kommune og Husbanken.
Utviklingsprogrammet har fokus på kunnskap, utvikling
og helhetlig bruk av økonomiske virkemidler for å nå
målet om flere egnede boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Arbeidet med metodehåndboken har vært et felles
prosjekt i BOSO Oslo, hvor prosjektgruppen har bestått
av bydelene i Groruddalen og Velferdsetaten (VEL). Bak
grunnen for prosjektet var å ta vare på kompetansen
som har blitt opparbeidet i kommunen gjennom flere
år og for å spre kunnskap om boligfremskaffelse til
bydeler som ikke har, eller har klart å holde på denne
kompetansen.
Boligfremskafferne fra samtlige bydeler i Oslo har
vært invitert til å delta i prosjektets referansegruppe.
Boligfremskafferne har først og fremst bidratt med sin
kunnskap og sine erfaringer, og kommet med tips og
råd om det å utøve boligfremskaffelse i Oslo. Metode
håndboken er en erfaringsbasert håndbok, med
utgangspunkt i hvordan det jobbes med fagfeltet i Oslo
kommune.

§ 17. Opplysning, råd og veiledning
Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som
kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan
kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig
sørge for at andre gjør det.
Oslo kommune er i ferd med å utvikle og innføre GOBO,
et nytt saksbehandlingssystem for boligtildeling og
boligsosialt arbeid. Flere av skjemaene i denne hånd
boken finnes i GOBO.
Metodehåndboken er ment for deg som jobber som
boligfremskaffer, har boligfremskaffelse som en av dine
arbeidsoppgaver eller samarbeider med boligfremskaff
ere i det daglige. Den viser mangfoldet i arbeidsopp
gavene til boligfremskafferne.
Prosjektgruppen har bestått av Fredrik Sørensen (pros
jektleder), Vivian Abbi Johnsen, Sharifullah Andarabi,
Christopher Ali Shojaei, Joachim Birkeland, Ina Marian
Sørlie, Elisabeth Sommer og Øyvind Brådalen.
Prosjektgruppen ønsker å takke Andreas Berntzen,
Elin Winsnes Sundsbarm, Ingrid Veinan Thørn,
Kjell Olav Flatland og Snorre Førli for bidrag til
metodehåndboken.
Med hilsen
Prosjektgruppen
s. 5
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A - Introduksjon

How does it feel
To be on your own
To be without a home
Like a rolling stone
Bob Dylan
Like a rolling stone

Del A - Introduksjon

1 Bakgrunn for boken
Oslo kommunes bydeler har gjennom
mange år bistått enkeltpersoner med
å fremskaffe boliger i det private
leiemarkedet.
I denne håndboken er boligfremskaffelse ment som
det arbeidet ansatte i hjelpeapparatet gjør for å finne
bolig til bostedsløse og andre vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Bostedsløse er personer som ikke disponerer egen eid
eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller
midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos nær
slektning, venner eller kjente, personer som befinner
seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal
løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har
bolig. Som bostedsløse regnes også personer uten
ordnet oppholdssted kommende natt.
Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i
framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær
slektning1.
1. Dyb, E. og K. Johannessen (2009)
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Mange bydeler i Oslo kommune har opparbeidet god
kompetanse på feltet boligframskaffelse som det er
viktig å ta vare på. Metodehåndboken er ment som et
ledd i å beholde, dokumentere kompetansen om faget
boligfremskaffelse.
For å sikre at de beste metodene på dette arbeidet
ivaretas og dokumenteres, har det vært ønskelig å
utvikle en metodehåndbok.

Hvordan bruke boken?
Metodehåndboken er ment som en introduksjon, et
arbeidsverktøy og som oppslagsverk med et knippe
tips og råd til deg som jobber med, og er interessert i,
boligsosiale spørsmål. For den som fremskaffer boliger
til vanskeligstilte på det private markedet kan boken
brukes som en innføring i faget og som oppslagsverk.
Boken gir tips og erfaringsbasert kunnskap om et
metodisk og komplekst fagområde og synliggjør ulike
utfordringer i et tidkrevende arbeid. Boken kan også
brukes for å få oversikten over saksgangen i frem
skaffelsesprosessen for de som ikke har dette som sin
daglige primæroppgave, men som bistår i kjedens ulike
ledd.
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Boken retter seg mot fremskaffelse av boliger på det
private markedet, hvor det er boligsøker som i hoved
sak inngår leiekontrakten med en utleier. Partene i disse
sakene er leietaker og utleier, mens kommunen har en
formidlerrolle, og i mange tilfeller kan stille som garan
tist for depositum.

Boligfremskaffelse i Oslo
Kommune
Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram har man sett
behovet for å ta vare på metodene som er utarbeidet i
arbeidet med bostedsløse, som for eksempel boligfrem
skaffelse. En av Boligsosialt utviklingprogram i Oslos
hovedsatsingsområde er “egnede boliger for vanske

ligstilte”. Gjennom å tilby hjelp med boligfremskaffelse,
bistår Oslo kommune til at flere bor i egnede boliger.
De fleste bydelene i Oslo har egne ansatte som har
boligfremskaffelse som primær arbeidsoppgave, sam
tidig som flere ansatte i bydelene bistår. Det er allikevel
viktig å påpeke at boligfremskaffelse er en funksjon.
Mange ansatte som jobber med bostedsløse og andre
grupper fremskaffer boliger. Der man har egne bolig
fremskaffere, jobber disse ofte i nær tilknytning til saks
behandlerne i NAV eller med de ulike boligkontorene
i bydelene som har direkte kontakt med boligsøkerne
og kjenner deres behov. Andre deler av hjelpeapparatet
bistår også sine boligsøkere med å finne bolig på det
private markedet.
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Sosialfaglige tips i
boligfremskaffelsen:
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Ta kontakt med boligsøkeren så tidlig som
mulig. Jo lengre tid man er uten bolig, dess
vanskeligere er det som regel å komme inn i et
stabilt boforhold igjen.
Er du usikker på om informasjon som gitt er
mottatt og forstått, gjenta informasjon og sjekk
ut at boligsøker har forstått.
Still rimelige krav til boligsøkeren. For at bolig
søker skal føle mestring og oppnå en god
selvfølelse og selvtillit i møte med utleiere og
samarbeidspartnere, må krav og avtaler
anpasses søkerens mestringsnivå.
Sjekk ut om boligsøker opplever det som utfor
drende å bruke pc, internett, snakke i telefon,
skrive mail, eller annet som kan vanskeliggjøre
kommunikasjon og informasjonsflyt. Tren på å
ringe til utleiere og å gå på visninger. Rollespill

××
××

××

××

kan være et nyttig verktøy i starten. Gå på flere
visninger enn «nødvendig». Det samme gjelder
det å ringe til utleiere. Øvelse gjør mester!
Når boligsøker ikke får tilbud om å leie leilighet
til tross for god innsats – lytt til brukerens
irritasjon, fortvilelse, maktesløshet. Å bli avvist er
smertefullt.
Vær realistisk på en støttende og ivaretakende
måte.
De færreste av oss bor i ett boforhold hele livet.
Bistå boligsøkeren til å bli selvhjulpen slik at
søkeren kan finne bolig på egenhånd ved neste
boligbytte.
Dersom boligsøkeren ikke møter opp til en
visning/ ikke tar telefonen når noen ringer
– sjekk ut hvorfor. Har søkeren angst for å ta
telefonen? Er søkeren redd for å ta t-banen?
Forstår søkeren hvordan man finner frem til
ukjente steder? Glemmer boligsøkeren tid og
sted fordi han ikke er vant til å forholde seg til
konkrete avtaler?
Ikke gi opp!

B - ROLLER

Take me down to the paradise city
Where the grass is green and the girls are pretty
Take me home
Oh won’t you please take me home
Guns’n’Roses
Paradise City

Ammerud, Oslo
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2 Roller i boligfremskafferarbeidet

Boligsøkeren – Leietakeren
De som ikke klarer å skaffe bolig på egenhånd, oppsøk
er ofte kommunen for å få hjelp. Noen har et akutt
behov for ny bolig, andre har vært uten bolig i lengre
tid. Felles for alle er at de ønsker et sted å bo. Noen kan
oppleves mindre motivert for dette enn andre, de har
kanskje et sted å sove kommende natt. Andre er veldig
motivert og ønsker å gå i gang med boligsøk, visninger
og finne seg en bolig på kortest mulig tid.
Noen som henvender seg til kommunen for hjelp, har
ressurser selv til å finne ny bolig. De kan trenge hjelp
til hvordan de går frem for å søke bolig. Andre mangler
ressurser som gjør at de kan klare å finne ny bolig på
egen hånd. Disse må i større grad ha hjelp til å finne
aktuelle visninger, men også hjelp til å gå på visning,
hjelp til å komme gjennom en kontraktsprosess og
kanskje også hjelp til å etablere seg i ny bolig.
For å forsøke å løse et oppstått boligbehov må den en
keltes boligbehov kartlegges og et definert og konkret
behov må fremkomme. Boligsøker må gjøres oppmerk
som på hva slags støtte som kan gis. Søker må selv bistå
med å finne egnet bolig.

Saksbehandler/ veileder/
boligkonsulent
Den som henviser boligsøkere til boligfremskaffer, eller
til den personen som har boligfremskaffelse som en del
av sitt fagfelt, jobber ofte som saksbehandler/ veileder
i NAV, eller på boligkontoret som boligkonsulent. I slike
roller kommer man ofte i kontakt med personer som
mangler bolig.
Selv om boligsøker henvises til en kollega som jobber
med boligfremskaffelse, vil man i mange bydeler fort
satt ha ansvaret for boligsøker på andre områder bolig
søkeren trenger bistand på. Da er det viktig å holde
kontakt med boligfremskaffer, og sørge for å være
oppdatert på fremdrift i boligsøket. Saksbehandler har
s. 13
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i flere bydeler ansvaret for å skrive vedtak knyttet til
bolig. Dersom boligsøker får tilbud om leiekontrakt,
er det ofte kort tid å ordne garanti for depositum eller
kontantdepositum på. Da er det viktig at man er klar til
å utføre slike oppgaver raskt og effektivt.

Boligfremskaffer
Boligfremskaffer kan ha ansvaret for å skaffe leie
boliger til de som henvises. Man må da samarbeide
med henviser for å få korrekt informasjon om hva som
boligsøker kan forvente seg av hjelp, eller hvilke plikter
boligsøker bør ha i arbeidet med å finne bolig. Bolig
fremskaffer bør vise overfor utlere man er i kontakt med
at bydelen er en seriøs aktør, og bistår boligsøker og ut
leier med å få en så god prosess som mulig. Boligfrem
skaffer kan være behjelpelig med å komme i kontakt
med aktuelle utleiere som har boliger til disposisjon.

Prioritering
Boligfremskaffer har i mange tilfeller ikke klare boliger
hvor boligsøkere kan flytte inn i. Ofte må man prior
itere boligsøkerne, med særskilt fokus på å forhindre
at barnefamilier bor på døgnovernatting, eller på
s. 14

familiesenter. Man må også prioritere tildeling etter
leilighetstørrelse og type bolig

utleiere og meglere
En privat utleier er som oftest opptatt av å leie ut til
personer som betaler husleien i tide og behandler
boligen godt. Utleier har i mange tilfeller ikke mulighet
til å stå uten leieinntekter og manglende husleie kan
skape økonomiske problemer. Mange ønsker å leie ut
for en kort periode til nye leietakere, for så å tilby en
lengre leieavtale dersom leieforholdet har foregått
smertefritt for begge parter. Dersom utleieboligen
ligger i samme bygning som utleier selv bor i, er han
også opptatt av å kunne omgås leietaker i det daglige
på en grei måte.
Utleiemeglere leier ut på vegne av private eiere, eller
større firma.
God dialog, jevnlig kontakt og møter med ulike utleiere
utvikles over tid. Dette er med på å skape tillit mellom
boligfremskaffer og utleier, og kan gjøre det lettere å
videreutvikle et samarbeid som gir boligfremskaffer
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bedre tilflyt av boliger som kan videreformidles.
I fremskaffelsen av bolig forsøker man å dekke leietak
ers behov og ønsker, samtidig som man imøtekommer
utleiers ønsker for utleie av egen bolig. Slik kan man
finne egnet bolig til rett boligsøker.
Boligfremskaffer kan arrangere kontakt mellom poten
sielle leietakere og utleiere direkte. Det kan også gis tips
og råd til boligsøkeren om hvordan opptre på visning,
bistå ved visning og legge til rette for et godt første
møte mellom utleier og leietaker. Et godt grunnlag for
åpenhet, kontakt og dialog øker også sjansen for at leie
taker kan leie boligen lenger og potensielle konflikter
kan forebygges.

Oslo kommunes rolle som
formidler av bolig og
garantist av depositum
Det er viktg å presisere overfor boligsøker og utleier at
Oslo kommunes rolle i leieprosessen er som formidler
av potensielle ledige boliger mellom utleier og leietak
er, men ikke som part i leieavtalen.
Som hovedregel blir kontrakten inngått direkte mellom
utleier og leietaker, hvor kommunen ikke har en aktiv
rolle i selve leieforholdet. Kommunen kan allikevel være
den som stiller økonomiske midler til rådighet slik at
utleiers krav til depositum og sikkerhet blir oppfylt, og
som dermed gjør bosettingen mulig.
Kommunen kan gi kommunal garanti på inntil seks
måneders husleie, eller utbetale kontantdepositum til
svarende inntil seks måneders husleie direkte til sperret
depositumskonto.

Ved bruk av kommunal garanti er kommunen en sikker
betaler når vilkårene er tilstede, ved uhell, ødeleggelser
og ubetalt leie. Det er sosialkontoret ved NAV som
beslutter om vilkårene for at garantien skal utløses er
tilstede. Er dette tilfelle kan midlene overføres utleier
for å kompensere for utleiers tap etter fremsatte doku
menterte krav.
Ved bruk av kontantdepositum er man avhengig av
leietakers aksept, i tillegg til aksept fra utleier og NAV,
for å kunne ta ut innsatte midler på opprettet deposi
tumskonto. Her er muligheten for forsinkelser stor da
man er avhengig av samtykke fra alle parter før midlene
frigis fra banken.
Det kan ta opp til åtte uker å få utbetalt krav når utleier
krever kommunal garanti utbetalt. Det er viktig å ha
gode rutiner for å avklare mellom saksbehandler og
boligfremskaffer hvem som gjør hva. Boligfremskaffer
kan dokumentere eventuelle skader med tilstands
rapport, dokumentere kostnadene, innhente pris på
flyttevask, utarbeide rammeavtale for bydelen med
mer. Når garanti ikke blir innfridd innen rimelig tid øker
dette risikoen for tap av fremtidig utleieleilighet.
Boligfremskaffer kan yte utleier service med oppfølg
ing av leiekontrakten når utleier tar kontakt, og på et
så tidlig tidspunkt som mulig gå inn slik at man kan
forebygge og forhindre at leieforholdet opphører og
leietakeren står uten bolig.

Garanti for depositum2
Oslo kommune ved sosialtjenesten kan stille garanti i
husleieforhold som sikkerhet for krav på skyldig leie,
skader på husrommet, utgifter ved fraviking og andre
krav som reiser seg av leieavtalen, jf. husleieloven § 3-6.
2. Helseetatens intranett

s. 17

s. 18
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Leier plikter ved leieforholdets opphør å overlevere
leieobjektet i samme stand som ved overtakelse med
unntak av forringelse som følge av alminnelig slit og
elde eller mangler det påligger utleier å utbedre, jf.
husleieloven § 10-2 annet ledd. Var leieobjektet
mangelfullt rengjort ved overtakelsen, har utleier for ek
sempel ikke krav på dekning av utgifter til nedvasking.
Manglende renhold ved overtakelse bør dokumenteres
i overtakelsesprotokoll for å unngå diskusjon/konflikt.
Utleier har heller ikke krav på å få dekket utskiftning av
alminnelig nedslitte tepper, eller innbo som regnes som
ubrukbart som følge av alder og alminnelig bruk og
slitasje.
Garantien dekker ikke skade på kunst, antikviteter
eller innbo/gjenstander av spesiell verdi. Leies boli
gen ut møblert, bør utleier sørge for innboforsikring.
Garantien dekker heller ikke udekkede telefon- eller
strømregninger. Dette er krav som normalt ikke følger
av leieavtalen. Strøm- og telefonabonnement bør
opprettes i leiers navn.
Leieforholdet skal baseres på en gyldig leiekontrakt.
Av dokumentasjonshensyn kreves fremlagt spesifisert
inventarliste ved utleie av møblert bolig.

© Rune Bondesen

Partene i leieforholdet er utleier og leietaker. Dette
endres ikke om sosialtjenesten avtaler med leier at so
sialtjenesten betaler husleien direkte til utleier. Utleier
må normalt forholde seg direkte til leier når det gjelder
krav etter leieavtalen. Det gjøres ved at krav fremsettes
ved rekommandert sending overfor leietaker innen
14 dager etter leieforholdets opphør. Sosialtjenesten
orienteres ved kopi. Garantiansvaret utløses først når
det er klart at utleier ikke kan få dekket berettigede
krav hos leier. Må kravet søkes dekket i garantien, gjøres
s. 19
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det særskilt gjeldende overfor sosialtjenesten innen
to måneder etter leieforholdets opphør. Leietaker
orienteres ved kopi. Overholdes ikke fristene, bortfaller
garantiansvaret.
Den som reiser kravet har normalt bevisbyrden for at
kravet er berettiget, det vil si utleier. Utleier må sann
synliggjøre at det foreligger en mangel som leietaker er
ansvarlig for etter leieavtalen, for eksempel at husleie
ikke er betalt eller at rengjøring ved utflytting er
mangelfull.

deltakelse i beboerens hverdag3.
Den som driver booppfølging kan samarbeide med
boligfremskaffer i forkant for å kartlegge hvilken type
oppfølging boligsøkeren vil ha behov for. Booppfølger
må også samarbeide med saksbehandler/ veileder
eller boligkonsulent. I noen tilfeller, kan den som
driver booppfølging også være den som jobber med
boligfremskaffelse.

Manglende leiebetaling kan for eksempel dokumen
teres ved kontoutskrift, hvis leien skulle vært overført
gjennom bank. Leier har alltid rett til å betale leien
gjennom bank, jf. husleieloven § 3-3 første ledd. Ved
mangler på innbo, vil inventarlisten være et naturlig
utgangspunkt for bevisvurderingen.
Som man kan lese av Oslo kommune informasjon til
utleier, stiller utleier sterkere for å få utbetalt en garanti,
enn om man opprettet en depositumskonto. I slike
tilfeller må både utleier og leietaker møte i banken for å
få utløst depositumssummen.

Booppfølger
Noen personer kan trenge oppfølging i egen bolig. Det
må i hvert enkelt tilfelle vurderes om og hvilken type
oppfølging leietaker skal få i egen bolig. Booppfølging
innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak
skal gjøre den enkelte leietaker mest mulig i stand til å
ta ansvar for sitt boforhold. Arbeidet er primært knyttet
opp mot boforholdet, men kan også omfatte andre
forhold i leietakerens liv. Oppfølgingen kan omfatte
veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom
3. Helse- og velferdsetaten: 2005

s. 20

C – HVORDAN
SKAFFE BOLIG
There’s a place out on the edge of town, sir
Risin’ above the factories and the fields
Now, ever since I was a child, I can remember
That mansion on the hill
Bruce Springsteen
Mansion on the Hill

Del C - Hvordan skaffe bolig

3 Kartleggingsprosessen
Første møte
Arbeidet med kartleggingen begynner med saksbe
handler på NAV/ boligkontor sin vurdering av boligsøk
ers behov. Kartlegging av nødvendig boligbehov og
henvisning til bistand fra boligfremskaffer igangsettes.
Det må avdekkes hvilke hjelpebehov boligsøker har
innenfor rus, psykiatri eller språklige utfordringer som
kan være til hinder for fremskaffelsen av bolig.
Til hjelp i kartleggingsarbeidet av den enkeltes bolig
behov er det laget et henvisningsskjema som skal sikre
godt samarbeid mellom saksbehandler, boligsøker og
boligfremskaffer. Henvisningsskjema fra saksbehandler
bør benyttes for å bestille og initiere boligfremskaffers
innsats. Dette skjemaet finnes elektronisk i GOBO.
Det bør være en fortløpende dialog mellom den som
henviser og boligfremskaffer og en direktelinje dersom
det er fare for å miste boligen når tilbud om leiekon
trakt foreligger. Det er viktig at saksbehandler og
boligfremskaffer tar ansvar for å fremskaffe nødvendig
garanti som sikrer vedtak om garanti for depositum.

Rett bolig, til rett person,
til rett pris, til rett tid
s. 22

Kartlegging av boligbehov
og henvisning til bistand fra
boligfremskaffer
Saksbehandler prioriterer saken ut i fra hvor presseren
de bosettingsbehovet ser ut til å være. Hvor lenge har
boligsøkeren en eksisterende bolig? Når trengs en ny
bolig? Er det oppstått et akutt behov, eller er det andre
forhold som tilsier at man har noe tid til rådighet før
fremskaffelsen blir nødvendig?
Saksbehandler har ansvar for å fylle ut henvisnings
skjema, som sikrer god flyt av nødvendig basisinforma
sjon om boligsøkerens behov. Nødvendige person- og
kontaktopplysninger, dagens bosituasjon, utfordringer
som voldsproblematikk, gjennomført rusbehandling og
kort beskrivelse av oppfølgingsbehov beskrives. Dette
skjemaet sikrer en kort begrunnelse for henvisningen
og en rask kartlegging av boligsøkeren.
God kartlegging av boligsøkeren i forkant av boligfrem
skaffelsen gjør det mulig for bydelen å samordne sine
ressurser. God og samlet innsats rettet mot boligsøker
med oppfølgingsbehov bidrar til at bosettingen kan bli
varig.
Når henvisningsskjema er mottatt anbefales det å
avholde et møte med saksbehandler, boligsøker og
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Stovner, Oslo

s. 23

Del C - Hvordan skaffe bolig

boligfremskaffer. Dette for å skape tillit mellom bol
igsøker og boligfremskaffer og legge grunnlaget for
det videre arbeidet. Boligsøker gis en trygghet på at
boligsituasjonen kan bedres. Sammen legger man en
plan for videre fremdrift i boligsøket og oppmuntring
og veiledning i forhold til hvordan en kan gå frem for å
skaffe seg en bolig. Boligsøker blir informert om søke
kanaler han selv kan bruke for å finne bolig. Boligfrem
skaffer vurderer behov for å benytte fullmaktsskjema
der boligsøker godkjenner at opplysninger angående
egen bosituasjon skal beskreves for utleiere.

Møte med boligsøkeren
Mange boligfremskaffere vil oppleve at boligsøkere
knytter sin mulighet til å få bolig sterkt til boligfrem
skafferen og at de har forventninger om at det er
boligfremskaffers ansvar å skaffe bolig. Det kan være
behov for en gjennomgang og en realitetsorientering
med saksbehandler og søker for å klargjøre for søkeren
hva som er mulig og realistisk å forvente seg. På denne
måte kan man avklare forventningene boligsøkeren har
til sin nye bolig. Dette er kanskje ikke alltid drømme
boligen, men skal være et godt sted å bo.

BOPLAN
Boplan vil bli innført som et tilbud til alle som tildeles
kommunal bolig. Dette kan også være et nyttig verktøy
ved bosetting i privat leid bolig, og skissere leietakerens
mulige vei til egen eid bolig.
Boplan vil være en plan for boligsøkerens fremtidige
ønskede boligkarriere. Mal for Boplan vil man finne i
GOBO.
s. 24

“Når jeg egentlig vil takke
nei til tilbudt bolig”
Det anbefales å bruke egen
erklæringsskjema som ligger i
GOBO for formidling av bolig på det
private markedet. Boligsøker vil ikke
kunne få et ubegrenset antall tilbud
på boliger i det private markedet.
Dersom boligsøker takker nei til en
bolig som er vurdert som egnet, er
det dette ene tilbudet boligsøker
vil få. Det vises til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsfor
valtningen (NAV) § 15 og § 3-7 i
helse- og omsorgstjenesteloven om
boliger til vanskeligstilte: “Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger
til vanskeligstilte personer som ikke
selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet”.
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Informasjon om
konsekvenser av å takke
nei til egnet botilbud
om bolig på det private
markedet.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA/
BOLIG PÅ DET PRIVATE MARKED
Det vises til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) § 15 og
§ 3-7 i helse- og omsorgstjenesteloven om boliger til vanskeligstilte.
”Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”.

Dersom boligen vurderes som
egnet av NAV og boligfremskaffer
og søker allikevel takker nei, krever
mange bydeler at avslagsgrunnen
dokumenteres. Det er i utgangs
punktet ikke rimelig grunn å avslå
et boligtilbud at boligen ligger
et annet sted enn man ønsker, at
barna ikke bør bytte skole, at barn
av forskjellig kjønn og/eller alder
må dele soverom eller at boligen
ligger for langt unna offentlig kom
munikasjon, matbutikk, barnehage
og/eller skole m.m.

Du har etter samtale med Nav kommune blitt henvist til Boligfremskaffer i bydelen.

Boligsøker bør også gjøres opp
merksom på at det ikke vil bli gitt
flere boligtilbud gjennom bolig
fremskaffer dersom søker takker nei
til egnet bolig. Unntak fra denne
bestemmelsen kan forekomme
i samarbeid med NAV som hen
visende instans.

erklærer å ha fått informasjon om det som står over, og har forstått hva det dreier seg om og hvilke
konsekvenser det kan få for meg å takke nei til tilbud om privat leiebolig. Jeg godkjenner også at
boligfremskaffer gir mitt navn og telefonnummer til potensielle utleiere ved tilbud om bolig/avtale
om visning.

INFORMASJON OM KONSEKVENSER AV Å TAKKE NEI TIL EGNET TILBUD OM BOLIG PÅ DET
PRIVATE LEIEMARKED
I utgangspunktet vil du få et boligtilbud basert på henvisning fra Nav.
Dersom boligen vurderes som egnet av Nav og boligfremskaffer, og du allikevel takker nei, må
avslagsgrunnen dokumenteres. Det er i utgangspunktet ikke rimelig grunn å avslå et boligtilbud at
boligen ligger et annet sted enn man ønsker, at barna ikke bør bytte skole, at barn av forskjellig kjønn
og/eller alder må dele soverom eller at boligen ligger for langt unna offentlig kommunikasjon,
matbutikk, barnehage og/eller skole m.m.
Du gjøres også oppmerksom på at du heller ikke vil få flere boligtilbud gjennom boligfremskaffer
dersom du takker nei til egnet bolig. Unntak fra denne bestemmelsen kan forekomme i samarbeid
med Nav som henvisende instans.

Egenerklæring:
Jeg,

Oslo

……………………………………………………………

Fødselsnummer

………………………………………

……………………………...
……………………………………………
signatur

Eksempel på egenerklæringsskjema

s. 25
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Søke for boligsøker

4 Søkeprosessen
Boligfremskaffere i noen bydeler søker
etter bolig på internett og kontakter
aktuelle utleiere. Noen boligfremskaffere
bistår boligsøkere med å søke på egen
hånd. Flere boligfremskaffere velger en
kombinasjon av disse metodene.

Den vanligste måten er å finne ledige boliger ut i
fra annonser lagt ut på internett. Her spesifiseres
boligsøket enten det gjelder antall rom, størrelsen
på husleien eller andre faktorer. Når boligfrem
skaffer søker boliger, er det effektivt å ha flere
aktuelle søkere i tankene samtidig. Sjansen er da
større for at en kommer over boliger som passer
til de ulike søkerne en jobber med.

Boligsøker søker selv
Søker kan selv lete etter egnet bolig og bidra
aktivt i fremskaffelsen av egen egnet bolig ved å
søke på nettet og gå på visninger.

Søke med boligsøker
For søkere som kan søke bolig selv, er det i mange
tilfeller nok å gi veiledning om hvordan søkemo
torer brukes og hva man skal se etter. Videre
veiledes boligsøker i hvordan det tas kontakt med
utleier og hvordan søker best kan presentere seg.

Boligsøker gjøres i stand til å søke
selv
For å gjøre søkerne i stand til å klare mest mulig
selv, kan bydelen eller andre organisasjoner ar
rangere boligsøkerskole. Her gis praktiske tips og
råd om hvordan man går frem for å skaffe bolig.

s. 27
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Boligsøkerskolen
- Et tiltak for å bedre den enkeltes muligheter
på det private utleiemarkedet
Boligsøkerskolen er et verktøy
for å forberede og hjelpe søkerne
til å finne bolig selv, eller ved
hjelp av boligfremskaffer. Boligfremskaffer arrangerer selv ulike
former for boligskole og inviterer
inn de boligsøkerne som vil være
tjent med å delta.
Tema som kan være aktuelle når
en arrangerer boligsøkerskole, er
for eksempel:
×× Generelt om visning:
»» Hva er viktig, hvordan presenterer
man seg som potensielle leietaker
overfor en profesjonell utleier?
»» Ærlighet lønner seg alltid, men en
må ikke fokusere på at en trenger
bistand for å betale husleie og
garanti.
»» Fokusere på egen situasjon. Er
søker i en jobbsøkerprosess eller
skolesituasjon? Trenger søker hjelp
fra NAV i en kort fase hvor det å
skaffe depositum og liknende kan
være vanskelig?
×× Innføring i bruk av PC og søk
erverktøy for å finne boliger
som er til leie.
×× Innføring i bruk av Bolig CV.
Denne bør inneholde refer

s. 28

××

××
××

××

anser fra tidligere leieforhold
at man er til å stole på, er en
sikker betaler og så videre.
Husk å ta med bilde som
hjelper utleier å huske søker
som spesiell blant mange som
kom på visning.
Være på tilbudssiden ved kon
takt med utleiere, og fortelle
om at en er praktisk anlagt og
fortelle hva søker kan bidra
med.
Holde god kontakt med utleier
Videre vil man sammen med
deltakere gå igjennom den ju
ridiske delen av et leieforhold:
»» Leiebeløp hva er inkludert i leien
(strøm, varmt vann, kabel-tv)
»» Leietid
»» Oppsigelse
»» Husordensregler
»» Husleiebetaling
»» Depositum (kontant eller garanti)
»» Rengjøring ved fraflytting, tilbakelevering av nøkler et cetera.
Fokusere på at søker ikke er
alene i boligjakten, men er i
konkurranse med mange bol
igsøkere som muligens stiller
med ”bedre kort”.
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Bolig CV
Boligsøkere anbefales å ta med seg Bolig CV når de går
på visninger. En slik CV bør ha fokus på referanser fra
tidligere leie- og boforhold, og boligsøker bør trekke
frem positive sider ved seg selv som leietaker:
××
××
××
××

Betalt husleie i rett tid
Rengjort leilighet ved fraflytting
Overholdt husordensregler med mer
Tidligere utleier som referanse hvis mulig

Verdensparken - Furuset, Oslo

Fokuser i CVen på egen situasjon, om en er i en
jobbsøkerprosess eller går på skole eller lignende.
Dersom søker er avhengig av å få hjelp fra NAV i en
startperiode og ikke har midler til depositum, kan
dette forklares i en CV. Her kan det forklares hva det vil
innebære av sikkerhet for utleier.
Forslag til bolig CV finner man i GOBO.

s. 29
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BOLIG
CV
Navn
Adresse
Postnr

BOLIG CV
Litt om meg selv

Hvorfor trenger jeg ny bolig?

Personlige egenskaper

Betalingsevne

Tidligere leieforhold

Referanser

Med vennlig hilsen

_______________________

s. 30

Telefon
Epost
Født

Bilde
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5 Oppfølging av brukere i
døgnovernatting
Mange av brukerne
boligfremskaffer
kommer i kontakt
med, bor midlertidig
på døgnovernatting.
Noen har bodd slik kort tid, mens
andre kan ha bodd på døgnover
natting i mange måneder, noen
gjennom år. Kvaliteten på steder
som tilbyr døgnovernatting har
bedret seg de siste årene. For å
sikre at brukerne ikke slår seg til
ro, er det viktig å følge de aktivt
opp. Oslo kommunes Fellesskriv
7/2004 sier noe om hvilke krav som
stilles bydeler som har brukere i
døgnovernatting.
Et besøk av boligfremskaffer når
søker bor på døgnovernatting,
kan inneholde dialog om hvordan
bruker har det på overnattings
stedet, tips om nye visninger,
og avtale om å gå på visninger
sammen de kommende dagene.

I de tilfelle hvor bruk av døgnover
nattingssted er nødvendig skal
sosialtjenesten kun benytte steder
som har inngått kvalitetsavtale
med Oslo kommune. Steder uten
kvalitetsavtale skal ikke benyttes.
Dersom dette i enkelte tilfeller like
vel anses absolutt uunngåelig, har
sosialtjenesten et særskilt ansvar
for klienten. Sosialtjenesten må da
selv påse at tilbudet som skaffes/
formidles holder god kvalitet.
Bruker skal følges opp jevnlig og
skal besøkes innen 14 dager etter
innflytting. Dersom oppholder
varer utover en måned, skal bruker
i steder med kvalitetsavtale med

Oslo kommune besøkes minst en
gang hvert kvartal. Brukere i steder
uten kvalitetsavtale, skal besøkes
hver måned.
Praksis i flere bydeler er å besøke
brukerne oftere enn hva felles
skrivet krever. Noen bydeler
besøker brukerne opp til flere
ganger i uken. På denne måten
oppfyller de både kravet om å
besøke brukerne og kravet om
å påse at botilbudet holder god
kvalitet. I tillegg får brukerne tett
oppfølging på boligsøk. Dette har
i mange tilfeller ført til rask utflyt
ting fra døgnovernatting.

Utdrag fra Oslo kommunes Fellesskriv 7/2004
s. 31
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Rommen, Oslo
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6 Visningsprosessen
Det anbefales at boligfremskaffer og boligsøker møtes
og drar sammen til visning. Da kan man gi råd om
hvordan opptre dersom boligsøker er ukjent med
situasjonen. Boligsøkeren kan trygges i møte med
potensiell utleier og utforme spørsmål. Videre kan
boligsøker få informasjon om nabolaget, få kart over
området, og bli forklart hvorfor dette er betraktet som
en egnet bolig. Boligsøkeren bør motiveres til å ønske å
leie boligen.

Hvordan opptre på visning
Som boligsøker må man være positiv, høflig og blid.
Ha et kritisk blikk, men vær konstruktiv. Ikke fokusere
på hindringer, men se muligheter. De voksne i hus
holdningen burde gå sammen hvis mulig, mens barn
og ungdommer i familien er på skole og i barnehage.

Boligsøker bør være positiv til boligen under visning,
være interessert og stille utleier spørsmål. Å vise at
en kan litt om nærområdet kan være positivt. Er det
negative ting med boligen, bør dette diskuteres med
boligsøker etter man har vært på visning.
Når man ser på boligen, bør man også se etter at den
ser i orden ut. Lukter det rent og fritt for fukt?
Boligfremskaffer bør se til at boligen har rømningsvei
er, brannvernutstyr og en god teknisk standard, og
er kvalifisert som bolig. Takhøyde skal være 2,40 m,
godkjent vindu i oppholdsrom, rømningsvei, teknisk
standard og røykvarsler og brannslukningsutstyr.

s. 33
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7 Kontraktsinngåelse
Leiekontrakten

Når boligsøker har fått tilsagn om å
leie en bolig, må leiekontrakt inngås.
Det er mange leiekontrakter man kan
kjøpe, laste ned fra internett eller få
fra organisasjoner. En god leiekontrakt
finner man hos Forbrukerrådet.
Før leietaker signerer leiekontrakten, må kommunen
sjekke at den er gyldig; er utleier eier av boligen? Er
leiekontrakten fylt ut riktig og lovlig? For å sjekke
eierforholdet, må man bruke Eiendomsregisteret,
som alle sosialtjenestene har tilgang til. Når dette er
kontrollert, må leiekontrakten gås gjennom punkt for
punkt. På samme tidspunkt kan man informere utlei
er om hvordan garanti for depositum virker, og hvilke
fordeler som finnes. Oslo kommunes standardbrev
til utleiere kan også deles ut. Dette standardbrevet
er tilgjengelig fra Helseetaten, på Sosialtjenestens
intranettportal.
Videre følger oversikt over de vanligste punktene i en
leiekontrakt.
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En trygg boligsituasjon er viktig for alle. En god og
ryddig husleiekontrakt er med på å opprettholde trygg
heten. Som regel forløper de fleste leieforhold uten at
det oppstår uenigheter mellom partene, i noen tilfeller
kan det oppstå uenigheter mellom partene.
Hovedregelen i husleieloven er at den er ufravikelig ved
utleie av bolig. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår
som gir leietaker en dårligere stilling enn det som følger
av loven. Hvis man likevel har inngått en avtale på slike
vilkår blir disse ugyldige og dermed er det husleielov
ens regler som gjelder i stedet. Man må være oppmerk
som på at det kun er de ugyldige vilkårene som faller
bort og resten av avtalen vil gjelde som den er.
Husleieloven stiller ikke krav om at avtalen skal være
skriftlig jf., husl.§1-4. Det anbefales at den i alle tilfeller
skal være skriftlig. Her følger det som bør være med i
husleieavtalen.

Parter i leieavtalen
Her står det hvem som er utleier og hvem som er
leietaker. Gjerne utfyllende med kontaktinformasjon for
begge parter, for eksempel telefonnummer og e-post.

Leieforholdet gjelder
Her oppgis adressen, hva slags type bolig det er
(leilighet, hus, lofts/sokkelbolig, hybel, bofellesskap,
enkelt rom i en leilighet og “annet“ hvis det skulle være

Hvordan skaffe bolig - Del C

Behandling av depositum og
garanti for depositum

Romsås, Oslo

××

Når leiekontrakt er godkjent, kan søknad om
depositum/ garanti for depositum behandles.

××

Gjeldsbrev og garantidokument utformes når
utleier godtar garanti for depositum.

××

Gjeldsbrev, panteerklæring, sosiallånsforside
og vurdering av tilbakebetalingsevne utformes
dersom leietaker søker om å få lån til depositum.

××

Leietaker må signere gjeldsbrev og eventuell
panteerklæring før utleier kan få sin garanti, eller
depositum kan overføres depositumskonto.

××

Når utleier har fått dokumentasjon på deposi
tum/ garanti for depositum kan overtakelse av
bolig finne sted.

××

I mange tilfeller har boligfremskaffer lettere for
å få kontakt med boligsøkeren enn hva saksbe
handler klarer. Da kan boligfremskaffer sørge
for at lånepapirer signeres, slik at prosessen
ikke forsinkes på grunn av manglende kontakt
mellom saksbehandler og boligsøker.

s. 37
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aktuelt), antall rom, om det er eget kjøkken og bad,
størrelsen på leieobjektet (kvadratmeter). Er leieobjek
tet umøblert, delvis møblert eller fullt møblert. I tillegg
kan oppgis om det følger boder og parkeringsplass.
I tilfeller der leieobjektet er delvis eller fullt møblert bør
det settes opp en fullstendig inventarliste i 2 eksemp
larer som signeres av begge parter. Dette bør gjøres
senest ved overtakelsen av leieobjektet. Inventarlisten
bør inneholde inventarets tilstand og antatt verdi. I
forbindelse med inventarlisten kan bilder av inventar
og leieobjektet legges med. Dette kan bidra til å hindre
konflikter ved leieforholdets opphør.

Overtakelsesprotokoll
Det anbefales at det utarbeides en overtakelsespro
tokoll hvor boligens tilstand beskrives med hensyn til
befatning, rehold med videre. Protokollen må signeres
av utleier og leietaker.

Avtalt vederlag (husleie)
Det følger av husleieloven at leien skal fastsettes til
et bestemt beløp jf., § 3-1. Det kan likevel avtales at
utleiers utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel
fordeles hensiktsmessig mellom brukerne av leie
objektet. I tillegg kan det avtales vederlag av utleierens
utgifter til vann og avløp når disse utgiftene skal betales
etter målt forbruk.
Husleien kan indeksreguleres i henhold til konsum
prisindeksen. Den kan ikke reguleres før leieavtalen
har vart i ett år og endringen kan tidligst settes i verk
ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Det
stilles krav til at den skal være skriftlig og med minst én
måneds frist før endringen kan settes i verk.

Leiekontraktens form og varighet
Et leieforhold kan enten være tidsubestemt eller
s. 38

tidsbestemt. Ved tidsubestemt løper kontrakten fra
overtakelsesdato til den blir sagt opp av en av partene.
Ved tidsbestemt har kontrakten en varighet fra dato til
en dato da den opphører. Normalleietiden er 3 år, eller
1 år når utleieobjektet henger sammen med utleiers
bolig, f.eks. sokkelbolig. Det kan likevel avtales kortere
leieperiode enn normaltiden hvis husrommet skal
brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører
til husstanden, eller at utleieren har en annen saklig
grunn for tidsavgrensningen, jf. husl§9-3 a og b.
Dersom utleier tilbyr leiekontrakt med kortere leie
periode enn husleielovens hovedregel på minimum tre
år, må det foretas en konkret vurdering om det er saklig
grunnlag for dette i hvert enkelt tilfelle.
Det kan i leieforhold avtales en gjensidig oppsigelse.
Det vanligste er at oppsigelsestiden skal være 3
måneder. For leieavtale om enkelt beboelsesrom der
leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal
oppsigelsesfristen være én måned.
Men oppsigelsestiden på tre måneder kan fravikes i
avtale.
Man ser en trend i tidsbestemte leieavtaler der det
ikke er adgang til å si opp for noen av partene i løpet
av de 9 første månedene. Det vil si at man blir bundet
i 1 år, 9mnd+3mnd (oppsigelsestiden). I følge praksis
og lov er det fullt mulig å avtale dette i tidsbestemte
leieavtaler. Oppsigelsestiden går til utløpet av neste
kalendermåned.

Depositum og garanti
Som sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom
met, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser
seg av leieavtalen kan det deponeres et beløp på opptil
maks 6 ganger husleien. Det vil si at tilleggsbetaling
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som for eksempel strøm og oppvarming ikke skal tas
med i depositumets størrelse, kun faktisk husleie per
måned. Beløpet skal deponeres på en særskilt konto i
bank (depositumskonto). Kontoen skal stå i leietakers
navn. I leieperioden kan ingen av partene disponere
over beløpet på egen hånd. Eventuelle renter på kon
toen i leieperioden skal tilfalle leietaker. Ved opprettel
sen av depositumskonto er det utleier som skal stå for
kostnaden ved opprettelse av kontoen. Større firmaer
og utleiere ønsker gjerne å få depositum inn på en
konto for alle leieforhold, men det er kun studentskip
nader som har lov til slike å operere med “samlekonto
er“. I et hvert leieforhold med depositum, skal beløpet
stå på en egen konto i leietakers navn.
Ved garanti for depositum der for eksempel kommunen
står som garantist gjelder samme regel til maks seks
måneder av faktisk husleie.

Ordensregler
I mange leieforhold og spesielt i blokkleiligheter er det
i mange tilfeller felles husordensregler. Det står ofte i
kontrakter at leietaker plikter å sette seg inn i reglene,

og dette må leietaker godta. Det kommer ofte spørsmål
om husdyr i leieforhold. Her er det fint å avtale allerede
i kontrakten hvorvidt dyrehold er lov og i så fall hva.
Røyking innendørs er også helt greit å avklare i kontrak
ten. Ellers plikter leietaker å opprettholde vanlig ro og
orden i eiendommen.

Utkastelse og særlig tvangsgrunnlag
Det bør opplyses i leieavtalen om grunnlag for
tvangsutkastelse, formkrav og frister som gjelder. Under
er det et eksempel fra forbrukerombudets kontrakt.
Leieren godtar at utkasting (tvangsfravikelse) kan
kreves hvis leien ikke blir betalt innen 14 dager etter
skriftlig varsel i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven
§ 4-18 er sendt. Varselet kan sendes tidligst på for
fallsdagen, jf. samme lovs § 13-2, 3. ledd (a). Det skal i
varselet framgå at utkasting vil bli krevd dersom kravet
ikke blir oppfylt, og at utkasting kan unngås dersom
leien blir betalt med renter og kostnader før utkastel
sen blir gjennomført. Leieren godtar at utkastelse kan
kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2, 3. ledd (b) i
tvangsfullbyrdelsesloven.
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Dette for at leietaker skal være klar over konsekvenser
av å ikke opprettholde husleieavtalen og gangen i
prosessen som følger.

Andre forhold i leiekontrakten
Utleier og leietaker kan fritt avtale seg i mellom i
leiekontrakten tillegg som for eksempel at leietaker er
ansvarlig for snørydding, forutsatt at dette ikke svek
ker leietakers stilling. Skulle leietaker forsømme sin
plikt med å måke snø vil nok ikke det være grunnlag
for oppsigelse siden det er avtalt vanlig vederlag for
husleie ellers. Mange er svært kreative på hva som kan
avtales i tillegg. Hovedregelen er at så lenge det ikke er
til ugunst for leietaker og leietaker aksepterer det som
fremkommer av avtalen så kan det avtales.
Det er ikke tillatt å avtale at leietaker skal pusse opp
eller gjøre annet enn hva som er vanlig vedlikehold
etter loven.

Underskrift
Det er viktig for at avtalen skal være gyldig at den er
signert og datert av begge partene i avtalen.
Kommunen må se leieavtalen før leietaker signerer.
Dette for å sikre at utleier er rett eier av objektet. Og for
å sikre at leietaker ikke inngår en avtale som ikke kan
bli godtatt av kommunen. Skulle leietaker signere er
leietaker likevel bundet av avtalen selv om garantist/
kommune ikke godkjenner kontrakten. En konsekvens
kan være at utleier krever erstatning av leietaker for
tapt fortjeneste.
Forbrukerrådets leiekontrakt forholder seg til hus
leieloven, og kan i mange tilfeller være dekkende for
både utleier og leietakers behov.
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8 Overtakelsesprosessen
Når leiekontrakt og depositum er ordnet, gjenstår det hyggeligste for boligsøker: Å
flytte inn og ta i bruk boligen sin! På dette tidspunktet er det i mange tilfeller viktig
at boligsøkeren får bistand til å overta boligen. Mange trenger også hjelp til å handle
inn det som trengs i boligen.
Veien videre og behovet for
oppfølging
For mange er oppfølging i bolig essensielt for å kunne
beholde den. Å tilby booppfølging vil i mange tilfeller
være nødvendig. Å etablere og mestre et boforhold
forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter.
Booppfølging innebærer at en gjennom individuelt til
passede tiltak skal gjøre den enkelte mest mulig i stand
til å ta ansvar for sitt boforhold. Arbeidet er primært
knyttet opp mot boforholdet, men kan også omfatte
andre forhold i beboerens liv. Oppfølgingen omfatter
veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom
deltakelse i beboerens hverdag4.
4. Helse- og velferdsetaten, 2005
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Henviser bør også vurdere videre oppfølging etter at
boligfremskaffer har avsluttet sitt arbeid. I tillegg bør
boligfremskaffer gjøre en vurdering om man skal anbe
fale oppfølging, og gjerne hva oppfølgingen bør bestå
i. I mange tilfeller er det viktig at betaling av husleien
følges opp, og kontakt med utleier vil i mange tilfeller
være saksbehandler/ veileders ansvar. Det er derfor
viktig at boligfremskaffer har god dokumentasjon på
hvilke spørsmål utleier har stilt i prosessen, og at saks
behandler/ veileder gjøres oppmerksom på beboers
behov for samhandling med utleier. God journalføring i
GOBO eller annet fagsystem sikrer dokumentasjon.
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TILSTANDSRAPPORT VED OVERTAKELSE/
UTFLYTTING AV BOLIG
Dette er en rapport om boligen eller leilighetens tilstand gjort av boligfremskaffer. Observasjonene er gjort på visning og
boligfremskaffer er ingen teknisk fagmann.

Boligens adresse:
Leietaker:

……………………………………………………………….

…………………………...

Utleier: ………………………………….

ROM:
Mangler:

ROM:
Mangler:

Merknader:

Merknader:

ROM:
Mangler:

ROM:
Mangler:

Merknader:

Merknader:

ROM:
Mangler:

ROM:
Mangler:

Merknader:

Merknader:

Brannvarsler:

Virker

Overtakelse
Dato:

Utflytting
………………….

Anmerkninger:

Rømningsveier funnet ok:

Tilstandsrapport

Følgende personer erklærer med sin underskrift at dette er rett måte å beskrive boligens stand:

Signatur utleier:

Signatur leietaker:

Signatur boligfremskaffer:
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9 Utflytting
Leieforhold avsluttes med at leietaker
flytter ut. Utflytting kan være frivillig
eller nødvendig. Skjer den frivillig,
er det ofte fordi leietaker har funnet
nytt leieforhold, eller har kjøpt egen
bolig. Nødvendig utflytting kan være
at leietaker blir kastet ut av boligen
(fravikelse), eller at utleier ikke fornyer
leiekontrakten.
Fravikelse
Ved manglende betaling av husleie, vil leietaker få
en betalingsoppfordring fra utleier. Blir ikke husleien
betalt, vil utleier sende begjæring om utkastelse til
Namsfogden. Betaler leietaker fortsatt ikke innen en
måned, blir leietaker kastet ut av boligen av nams
fogden som vil plombere husrommet. Utleier har ikke
selv lov til å kaste leietaker ut av boligen. Etter dette
har leietaker 14 dager på å hente eiendelene. Er ikke
eiendelene hentet innen en måned, kan de kastes.

Veien videre – Kjøp av egen bolig
Økonomisk vanskeligstilte husstander, barnefamilier,
enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger
kan søke om startlån til kjøp av egen bolig. Dette søkes
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hos bydelene. I tillegg til startlån kan det søkes om
tilskudd. Allerede ved inngåelse av et leieforhold, bør
leietakerne informeres om startlån og tilskudd og om
mulighetene til å kjøpe sin egen bolig. Både saksbe
handlere/ veiledere og boligfremskaffer skal informere
om ordningen.
Bruk av startlån og andre økonomiske boligvirkemidler
kan vurderes brukt dersom leietaker er motivert og i
stand til å betjene et boliglån.

Beholde utleier for fremtiden
For bydelene er det til stor hjelp at utleiere ringer
tilbake når de får ledig bolig til utleie. Boligfremskaffer
bør derfor være tydelige i kontakten overfor utleier
at de ønsker at utleier ringer tilbake når leieforhold
opphører. Selv om utleier i noen tilfeller kan være mis
fornøyd med leietakeren, viser erfaringer at de gjerne
leier ut til kommunens brukere igjen, så lenge kontak
ten og servicen fra kommunens ansatte har vært god
og positiv. Boligfremskaffer påvirker dette ved å være
fleksibel og profesjonell i prosessen rundt inngåelse av
kontrakt, depositumshåndtering og betaling av husleie.
Utleiere som man benytter ofte og har flere utleieen
heter, bør samles i en liste som også er tilgjengelig for
andre ved kontoret som har behov for å ringe utleiere.

D – Boligmarkedet

Our house
In the middle of our street
Our house
In the middle of our street
Madness
Our House
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10 Bolig for alle
Boligsosialt utviklingsprogram har
blant annet som hovedsatsing at
vanskeligstilte har egnet bolig.
Erfaringer har vist at det kan være
vanskelig å finne bolig til personer med
en utfordrende livsstil.
For boligfremskafferen er det viktig at den som henviser
gjør oppmerksom på forhold som kan ha betydning for
et leieforhold. Slik kan man ta hensyn til hvilke brukere
som passer best til de forskjellige boligene.
I Stortingsmelding 17/ 2012-2013, Byggje – bu – leve. Ein
bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige
generasjonar, leser vi at bolig er en viktig forutsetning
for blant annet å kunne ta del i arbeidsliv og ta vare på
helsen sin. I boken Under tak – mellom vegger5 vises det
til at en bolig er de ytre, fysiske forholdene man bor i.
Boligen kan danne et hjem, som “har en mer sosial og
psykologisk dimensjon knyttet til seg.” 5
Boligfremskafferne spiller en viktig rolle i manges liv.
Ved hjelp av boligfremskaffer, skaffer mange seg et
hjem, noe de kan ha vært uten i lang tid. Endelig kan
man få posten sin, besøkende kan komme og det
5. 5. 6. Brodtkorb & Rugkåsa, 2007

s. 46

sosiale livet har bedre muligheter. I tillegg gir boligen
økt trygghet for mange, men ikke alle. ”For noen kan
privatlivets fred være synonymt med ensomhet, sosial
isolasjon eller utrygghet.” 6
Ulik form for oppfølging i etterkant av innflyttingen
kan hjelpe mot ensomhet, isolasjon og utrygghet. Som
nevnt bør boligfremskaffer forsøke å bidra til at boli
gene som fremskaffes, formidles til en boligsøker som
kan passe inn i akkurat denne boligen. I mange tilfeller
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er bolig ikke nok og personen trenger oppfølging i
etterkant av bosettingen slik at boligen blir den trygg
heten man trenger, og en møteplass for leietaker med
venner.

Sosialfaglige perspektiver på
boligfremskaffelse
Den som søker bolig har i mange tilfeller fått avslag
på leie av flere leiligheter og kan ha problemer med å
holde selvtilliten og motet oppe. Det er viktig å finne en
god balanse mellom å gi boligsøker håp og realistiske
forventinger. Det er viktig å poengtere at man som
boligsøker ikke nødvendigvis får drømmeleiligheten
ved første forsøk. Det er viktig å opparbeide seg gode
referanser som i neste omgang kan føre til at man
får tilslag på et leieobjekt som oppleves bedre både i
forhold til standard og pris. Boligbehovet endrer seg i
forhold til alder og livssituasjon.
Som boligfremskaffer er det ikke alltid like lett å vite
hvilken rolle en får før en blir bedre kjent med boligsøk
eren. Boligsøkerens problematikk er ofte mer kompleks
enn det som kommer frem ved første møte. Det er nød
vendig å avklare roller på et tidlig stadium i boligsøket
og henvise brukeren til andre hjelpeinstanser dersom
mer omfattende bistand er nødvendig.
Boligfremskaffer skal yte bistand til å fremskaffe en
bolig, ikke drive rusbehandling, eller annen oppfølging.
Når en boligsøker blir henvist til boligfremskaffer, må
en sørge for at alle relevante opplysninger er oppgitt.
Dersom boligsøkeren har et utbredt og aktivt rusmis
bruk, må man vurdere hensynet til miljøet der personen
tilbys en bolig. Boligfremskafferen har ikke bare et
ansvar for å ivareta boligsøkeren, men i tillegg et ansvar
overfor utleier og ivaretakelsen av miljøet man dermed
vil bli en del av.
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11 Å bo i Oslo
Selv om de fleste i Oslo eier sin egen
bolig, er det mange som er henvist til
leiemarkedet. Noen har ikke inntekt til
å få nok lån for å kjøpe sin egen bolig.
Andre ønsker ikke å kjøpe egen bolig.
Noen har utfordinger som gir dem rett til
å bo i kommunal bolig.
Kommunale og private
utleieboliger
For å motvirke bostedsløshet har bydelene de siste
årene iverksatt en rekke tiltak for å bosette vanskelig
stilte på boligmarkedet. Etterspørselen og behovet for
kommunale boliger dekkes ikke raskt nok da antallet
søkere er større enn antallet kommunale boliger
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tilgjengelig for tildeling. Får man til økt gjennomstrøm
ming, vil også antall boligtildelinger øke. Etter streng
prioritering og med bakgrunn i forskrift for tildeling av
kommunal bolig i Oslo kommune, skal utvalgte grupper
vanskeligstilte ha høyeste prioritet ved tildeling.

Eie eller leie
I Norge er det et politisk mål at alle skal kunne gjøres i
stand til å eie sin egen bolig. Ved bruk av ulike økonom
iske boligvirkemidler som blant annet effektiv bruk av
startlån, kan vanskeligstilte som ellers ikke ville kommet
inn på boligmarkedet gjøres i stand til å håndtere et
boliglån. Slik kan også vanskeligstilte eie egen bolig
og ta del i utviklingen av egen boligkarriere. Boligeie
kan bidra til stabile boforhold og sosial integrasjon av
sårbare grupper. Personer som av ulike grunner ikke
kan eller vil eie en bolig henvises i all hovedsak til det
private leiemarkedet.
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Stovner senter, Oslo
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I Norge har de økonomiske fordelene ved å eie egen
bolig i en årrekke gjort dette til den foretrukne bofor
men. Boligeie er skattemessig gunstig og den sterke
boligprisveksten gir en solid oppbygging av formue
for boligeierne. Fordelen med å eie bolig har vært
ansett som grunnleggende prinsipp for boligpolitikken
i Norge. De vanskeligstilte på boligmarkedet som er
henvist til og avhengig av leiemarkedet for å skaffe seg
bolig, har ikke i samme grad fått tatt del i de fordelene
som boligeie gir.

eller har mulighet til, å bosette seg. Alternativt kan
boligsøker velge å bosette seg utenfor Oslos grenser i
områder med lavere kostnader.

leiepris og bokostnad
Ved søk i Boligbygg Oslo KFs leiepriskalkulator kan man
finne gjennomsnittlig prisnivå for utleieboliger i Oslo
fordelt på ulike geografiske områder. Kvadratmeterpris
og kjøpesummen på bolig kan variere fra bydel til bydel
og innen en og samme bydel. Utleieprisene i hele Oslo
er til dels høye, og varierer i mindre grad fra bydel til
bydel.
Leien i kommunale boliger fastsettes ut fra gjengs leie
og et gjennomsnitt av et områdes gjeldende leiepriser
med både privateide og kommunale utleieboliger. For
private utleieboliger gjelder markedsleie, som er det
markedet til enhver tid er villig til å gi.
Det er viktig å ta i bruk de økonomiske boligvirkem
idlene når vanskeligstilte skal inn på leiemarkedet.
Mange vanskeligstilte kan ha rett på bostøtte og vil
gjennom bostøtteordningene klare sine forpliktelser.
Ved kjøp av bolig i Oslo er det i øst, nordøst og sør i
byen man finner de rimeligste kvadratmeterprisene, og
det er her mange økonomisk vanskeligstilte finner råd
til å kjøpe seg en bolig når de skal inn på eiemarkedet.
Dette bidrar til det som oppleves som ”den delte byen”,
når økonomiske skillelinjer forsterker hvor folk velger,
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Boligbygg Oslo KFs leiepriskalulator for Oslos ulike geografiske
områder. Faksimile fra boligbygg.no.
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Erfaring fra EN boligsøker

Edith

Hvor lenge var du uten egen bolig?
Jeg var uten fast bolig i 8-9
måneder.
Hvor bodde du i denne tiden?
Jeg bodde hos en god venninne
mens jeg lette etter et sted for meg
selv.
Hvordan var det å delta på
boligskole?
Det var veldig hyggelig å komme
på boligskole. Følte at de ville
hjelpe og tok seg tid til å hjelpe.
Hvordan var det å gå på visning?
Det var vanskelig. Mange folk
på hver eneste visning. De fleste

hadde fast jobb og utleiere ville
heller velge dem. Det var mange
leiligheter som så helt forskjellige
enn de hadde sett ut på bilde i
annonsen.
Hva var vanskeligst med å finne
leilighet?
At de fleste utleiere var svært nega
tive til NAV.
Hvordan står det til nå, er du fornøyd
med leiligheten?
Ja, til slutt fant jeg drømme
leiligheten. Utleieren er kjempe
koselig, noe som gir meg en god
følelse. Leiligheten er fin og stor
nok for meg.
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TILSTANDSRAPPORT VED OVERTAKELSE/
UTFLYTTING AV BOLIG
Dette er en rapport om boligen eller leilighetens tilstand gjort av boligfremskaffer.
boligfremskaffer er ingen teknisk fagmann.

Boligens adresse:
Leietaker:

……………………………………………………………….

…………………………...

Observasjonene er gjort på visning og

Overtakelse

Utleier: ………………………………….

ROM:
Mangler:

ROM:
Mangler:

Merknader:

Merknader:

Dato:

Utflytting

EGENERKLÆRINGS
SKJEMA/
BOLIG PÅ DET PR
IVATE MARKED

………………….

Det vises til lov om
sosia
§ 3-7 i helse- og omso le tjenester i arbeids- og velferdsfo
rvaltningen (Nav)
rgstjenesteloven
§ 15 og
om boliger til vansk
eligstilte.
”Kommunen i arbei
ds- og velferdsforvaltn
personer som ikke
ingen skal medvirke
selv kan ivareta sine
til å skaffe boliger
interesser på bolig
til vanskeligstilte
markedet”.
Du har etter samt
ale med Nav komm
une blitt henvist til
Boligfremskaffer
i bydelen.
INFORMASJON

OM KONSEKVENSE
R AV Å TAKKE NEI
PRIVATE LEIEMARK
TIL EGNET
ED
I utgangspunktet

ROM:
Mangler:

ROM:
Mangler:

Merknader:

Merknader:

ROM:
Mangler:

Navn
Adresse
Postnr

Merknader:

Merknader:

Jeg,

Telefon
Epost
Født

Virker

………………………………

BOLIG
CVFødselsnummer

……………………………

…………

……………………………
erklærer å ha fått
informasjon om det
som
konsekvenser det
kan få for meg å takke står over, og har forstått hva det
dreier seg om og
nei til tilbud om priva
boligfremskaffer
hvilke
gir mitt navn og telefo
t leiebolig. Jeg godk
Bilde
nnummer til pote
jenner også at
om visning.
nsielle utleiere ved
tilbud om bolig/avta
le
Oslo
……………………………..
.

KONTRAKT
VED LEIE AV BOLIG

er sammen med
Husleieloven reguler
leietakerens
denne leiekontrakten
eter og plikter i
og utleierens rettigh
leieforholdet.
elige regler går
Husleielovens ufravik
foran avtalte vilkår.
trakt hvis en av
Det skal skrives leiekon
partene krever det.

………………………………
……………

BOLIG CV
Brannvarsler:

DET

basert på henvisnin
g fra Nav.
Dersom boligen vurde
res som egnet av
Nav og boligfrem
avslagsgrunnen doku
skaffer, og du allike
menteres. Det er
vel takker nei, må
i utgangspunktet
boligen ligger et anne
ikke rimelig grunn
t sted enn man ønsk
å avslå et boligtilbud
og/eller alder må
er, at barna ikke bør
at
dele soverom eller
bytte skole, at barn
at boligen ligger for
matbutikk, barnehag
av forskjellig kjønn
langt unna offentlig
e og/eller skole m.m.
kommunikasjon,
Du gjøres også oppm
erksom på at du helle
dersom du takker
r ikke vil få flere bolig
nei til egnet bolig
tilbud gjennom bolig
. Unntak fra denn
med Nav som henv
fremskaffer
e bestemmelsen
isende instans.
kan forekomme i
samarbeid

Egenerklæring:
ROM:
Mangler:

TILBUD OM BOLI
G PÅ

vil du få et boligtilbud

signatur

Anmerkninger:
Litt om meg selv

Rømningsveier funnet ok:

Følgende personer erklærer med sin underskrift at dette er rett måte å

Signatur utleier:

beskrive boligens stand:

Signatur leietaker:

Hvorfor trenger jeg ny bolig?

ven kan i sin
9 (Husleieloven). Husleielo husleie finnes
om husleie av 26.3.199
info om
akten gjelder Lov
i bokhandelen. Mer
For denne leiekontr
data.no) eller kjøpes
Lovdata (www.lov
helhet lastes ned fra
rådet.no
også på forbruker

Signatur boligfremskaffer:

Personlige egenskaper

Betalingsevne

Tidligere leieforhold

Referanser

Med vennlig hilsen

_______________________

Dokumenter
Henvisningsskjema til boligfremskaffer
finnes elektronisk i GOBO.
Følgende dokumenter fra Metodehåndboken kan lastes ned
fra GOBO:
××
××
××

Egenerklæringsskjema
Bolig CV
Tilstandsrapport ved overtakelse utflytting av bolig

Leiekontrakt kan lastes ned fra Forbrukerportalen.no
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