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Forord
Visjonen for norsk boligpolitikk er at «alle skal bo trygt og godt». Det er viktig for at vi skal
kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en
ramme for et sosialt liv, og gir en tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen er slik
grunnleggende viktig for den enkeltes velferd. Et tilfredsstillende og trygd boforhold er en
forutsetning for god helse, aktiv samfunnsdeltakelse og et verdig liv. Boligsosialt arbeid
omfatter alt fra kommunenes innsats til å fremskaffe og tildele boliger, til tjenester og
enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. Et
godt boligsosialt arbeid vil kunne generere positive konsekvenser for måloppnåelse innen
både arbeid, helse, utdanning og integrering.
Selv om kommunene har bosatt mange flyktninger de siste årene, er det fremdeles for mange
som må vente lenge før de kan starte på sin nye hverdag i en kommune. Dette antallet har økt
de siste årene, ved utgangen av 2015 var det 5300 flyktninger med opphold som bodde i
mottak, i påvente av tildeling av kommune. I kommunenes bosettingsarbeid opplever mange
at mangel på egnede boliger gjør at de ikke kan ta imot flere flyktninger.
Flyktningetjenesten i Rana bosetter flyktninger eller avtale med staten ved IMDI. Tjenesten
har bosatt flyktninger siden slutten av 80-tallet. Rana har vedtak om bosetting av inntil 50
flyktninger pr år, i tillegg ble det i 2015 fattet vedtak om bosetting av Syriske
overføringsflyktninger. De siste årene har kommunene bosatt færre flyktninger enn tidligere,
hovedårsaken til dette har vært mangel på bolig. Rekruttering av boliger er og har vært en
«flaskehals» i bosettingsarbeidet. For å bosette flere, er det nødvendig med god tilgang på
boliger. Det blir her viktig å finne frem til gode arbeidsmetoder og strategier som gjør
kommunene bedre rustet til å gjennomføre rask og god bosetting av flyktninger.
Flyktningetjenesten opplever å ha lite gjennomstrømming i de kommunale boligene. Vi
erfarer at med en større og helhetlig innsats fra kommunen, skal flere kunne gå fra kommunal
bolig til det private leiemarkedet eller kunne kjøpe egen bolig. Dette fordrer samtidig at det
finnes private utleieboliger, at de er av en god standard og at leiemarkedet ikke diskriminerer.
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Et mål i velferdspolitikken siden 1990-tallet har vært at flest mulig skal bo i eget hjem og
motta nødvendige tjenester der. Målet om normalisering innebærer at flest mulig skal bo i
mest mulig vanlige boliger i ordinære bomiljøer, og ha muligheten til å leve selvstendige og
aktive liv. Hjelp til å kjøpe og beholde en bolig bidrar ikke bare til å få personer ut av en
vanskelig bosituasjon, hjelpen kan også forebygge boligproblemer, og forhindre at flere blir
vanskeligstilte på boligmarkedet. Startlån og tilskudd til etablering er her sentrale virkemidler.
Det å få bistand til å kjøpe egen bolig gjør at flere kan få en mer selvstendig bosituasjon,
samtidig som det demper presset på de kommunale utleieboligene. Dette er særlig relevant for
flyktningfamilier som etter en viss botid i Norge etablerer seg i arbeidslivet, og derigjennom
bedrer sin økonomiske situasjon. For at dette arbeidet skal lykkes, må kommunene ha
kapasitet til å gi individuell veiledning og oppfølging, og de må bl.a. ha kompetanse om bruk
av både Husbankens virkemidler, og kunne bidra til en bedre forståelse og håndtering av den
enkeltes privatøkonomi. Dette fordrer samarbeid på tvers av etater i kommunen, for at en skal
kunne lykkes med god integrering og trygge boforhold for flyktningene som bosettes.

Mo i Rana, februar 2016

Katharina Breivik
Leder
Flyktningetjenesten
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Bakgrunn for prosjektet
Flyktningetjenesten i Rana startet prosjektet «Boligskole for Flyktninger» høsten 2014, dette
etter tilsagn om kompetansemidler fra Husbanken. Via prosjektet har vi ønsket å øke den
enkeltes kompetanse gjennom både individuell veiledning og gruppeveiledning. Den
individuelle veiledningen har vært knyttet til boligmarkedet, hvor vi har bistått med
informasjon, veiledning og praktisk bistand, slik at bosatte flyktninger skal ha bedre
muligheter til å kunne eie eller leie egen bolig. Gruppeveiledningen har vært knyttet til
undervisning i aktuelle tema som skal bidra til økt bo-kompetanse og integrering.
Målsetning for prosjektet:


Øke kompetansen hos flyktningene i deres boligkarriere



Styrke bo-oppfølging og veiledning i bolig

Målet er at vi gjennom prosjektet skal få økt gjennomstrømmingen i Flyktningetjenestens
gjennomgangsboliger, slik at de boligene som tjenesten disponerer skal kunne frigis til
bosettinger. Videre at flyktningene selv skal bli i stand til å skaffe seg bolig, enten ved å leie
eller eie. Tiltak i prosjektet skal ha økt fokus på det boligsosiale arbeidet i kommunen, slik at
flyktningene skal få økt kunnskap knyttet til boligsosiale virkemidler, oppleve økt mestring,
motivasjon og selvtillit i forhold til kommunikasjon og praktiske ferdigheter. Grunntanken i
arbeidet er at bolig er grunnleggende for den enkeltes velferd, at tilfredsstillende og trygge
boforhold er en forutsetning for god helse, aktiv samfunnsdeltakelse og et verdig liv.
I Rana erfarer vi at en stor andel av flyktningene trenger bistand fra kommunen til å finne
egen bolig. Manglende språkkunnskaper, svake sosiale nettverk , liten kunnskap om det
norske samfunnet og det offentlige hjelpeapparatet, gjør flyktninger til en sårbar gruppe på
boligmarkedet.

Forankring og organisering
Rana kommune har i sin boligpolitiske handlingsplan en visjon om at «Rana skal være et sted
der folk ønsker å bo og vil flytte til, der alle innbyggere skal kunne oppleve en trygg og god
bosituasjon». Prosjektet skal fokusere på boligsosialt arbeid overfor bosatte flyktninger i
kommunen.
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For at prosjektet skal kunne lykkes kreves det bred involvering på tvers av fag- og
organisasjonsenheter, samt brukermedvirkning. Aktuelle samarbeidspartnere i
prosjektperioden har vært Nav, Rana voksenopplæring, Boligkontoret, samt andre private
aktører som f.eks. rådgiver i bank. Tanken har vært at Flyktningetjenesten gjennom prosjektet
skulle få belyst betydningen av bolig, og bomiljø for levekår og velferd hos den enkelte
flyktning. Medvirkning er særskilt viktig da flyktninger som vanskeligstilte på boligmarkedet
vet best «hvor skoen trykker».

Dagens boligsituasjon
Det overordnede nasjonale målet med flyktningarbeid er at alle, uansett bakgrunn, skal ha like
muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine egne ressurser.
Flyktningetjenesten i Rana har som overordnet mål, at alle flyktninger skal bosettes til en
aktiv hverdag. Med aktiv hverdag menes å legge forholdene til rette slik at flyktningene
gjenvinner / opprettholder kontrollen over eget liv. Vi skal bidra til at flyktningenes egne
tradisjoner tas vare på, samtidig som de skal bli en del av det sosiale og kulturelle liv som
utfolder seg i lokalsamfunnet.
Flyktningetjenesten har erfart at flyktninger generelt har et stort behov for veiledning i forhold
til boligmarkedet og videre mer inngående bo-veiledning. Mange blir boende i kommunalt
disponerte boliger lenge utover tilskuddsperioden på 5 år. Vi ønsker gjennom prosjektet å få
oversikt over omfanget av flyktninger som bor i kommunalt disponerte boliger, men som
anses å være i stand til å skaffe seg egen bolig, enten ved å leie eller eie.
Flyktningetjenesten disponerer en boligmasse på rundt 100 boenheter. Av disse eier
kommunen 9 boliger, resterende leies fra det private boligmarkedet. Boligmassen
Flyktningetjenesten disponerer skal i all hovedsak være gjennomgangsboliger. Tidligere så vi
en klar trend i forhold til at flyktningene raskt flyttet sørover i landet. Vi ser imidlertid at
denne trenden har endret seg, de fleste blir boende i Rana, og blir boende i tjenestens boliger
over tid. Dette medfører et stort press på tilgangen til nye boliger, vi ser at behovet for
nyrekruttering er stadig økende. Dette har vært en medvirkende årsak til at
Flyktningetjenesten ønsket å starte prosjekt «Boligskolen for flyktninger».
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Flyktninger vil ha behov for særskilte tiltak for å kunne nyttiggjøre seg det ordinære
botilbudet i kommunen. Bakgrunnen for den enkeltes behov vil være differensiert, og ofte
sammensatt. Flyktningetjenesten erfarer at flyktningene har et utstrakt behov for å lære seg å
«bo» under norske forhold. De er i behov av betydelig veiledning og opplæring, samt bistand
til å utføre praktiske gjøremål i boligen, overholde økonomiske forpliktelser, samt plikter opp
mot leieforholdet og til naboer.
Det er flere viktige moment som er avgjørende for et vellykket boforhold i leide boliger;
Å overholde forpliktelser: når noen flytter inn i en bolig oppstår rettigheter og plikter
mellom partene, både offentligrettslige og privatrettslige rettigheter og plikter.
Ordensregler, husleie og kontraktsforhold er eksempler slike retter og plikter.
Å ha bestemte ferdigheter: å mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle
ferdigheter.
Kommunen må ha fokus på flyktningenes evne og forutsetninger, og legge til rette for
tilegnelse av ny kunnskap og motivasjon i forhold til den enkeltes boligkarriere.
Kommunenes tilnærming og bruk av virkemidler for å kunne påvirke flyktningenes
forutsetninger for å mestre et boforhold, bør ta utgangspunkt i ovennevnte forhold. Alt arbeid
som innrettes mot denne problematikken, i form av ulike virkemidler og tiltak, er boligsosialt
arbeid. Det vil gjelde bruk av virkemidler, kunnskap og lovverk fra ulike sektorer og fagfelt
for å bidra til å øke enkeltpersoners forutsetninger til selv å kunne etablere og opprettholde et
boligforhold. Vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming på tvers av
organisatoriske grenser og forvaltningsnivå. Det boligsosiale arbeidet er omfattende, og
berører mange fagfelt; fra det å planlegge, fremskaffe og tildele boliger, til direkte og
indirekte tiltak som gjør den enkelte i bedre i stand til å mestre et boforhold.

Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester med sikte på å ivareta
egen helse, forebygge isolasjon og bidra til å opprettholde en meningsfull tilværelse i
fellesskap med andre. Flyktningetjenesten har fokus på bo-veiledning i bosetttingsarbeidet,
men erfaring viser at dette i mange tilfeller ikke blir tilstrekkelig. Vi ser slik er behov for å
styrke bo-veiledningen utover kommunen lovpålagte oppgaver, og at dette vil være et viktig
fokus for å nå målsetningen i prosjektet, samt for å sikre en mer rask og forutsigbar bosetting.
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Deltakere i prosjektet
Deltakere i prosjektet er identifisert ut i fra botid i kommunal bolig, samt mulighet for å kunne
kjøpe egen bolig. Knyttet til den individuelle oppfølgingen hadde vi et utgangspunkt på 50
aktuelle kandidater. Gjennom prosjektperioden har vi erfart at den individuelle oppfølgingen
er svært ressurskrevende, noe som har medført at vi i prosjektet har fått gjennomført
individuell veiledning av til sammen 15 flyktninger/familier. Her har vi hatt en tett
oppfølging, med fokus på kjøp av egen bolig. Boligskolen har inngått samarbeid med
Boligkontoret, og vi har gjennom dette tatt i bruk Husbankens lånekalkulator, retningslinjer
og veiledere som Boligkontoret bruker i sitt arbeid med Husbankens virkemidler.

Veiledningen har vært rettet mot individuelle samtaler, med gjennomgang av den enkeltes
livssituasjon og økonomi, for deretter å gjøre en vurdering om de er aktuelle for kjøp av bolig.
Vi har også gjort vurderinger hvorvidt de kunne være kvalifisert for ordinært lån i bank, eller
lån i Husbanken. Den individuelle veiledningen har også hatt fokus på prosessen i forhold til
visning og budgivning, samt gjennomgang av sjekklister fra Norges takseringsforbund. De
vedlagte veilederne er utviklet med bakgrunn i veiledningen som er gitt i prosjektet.
Vi har videre hatt gruppebasert veiledning med 49 flyktninger fordelt på 7 grupper. Det har
vært gjennomført ukentlig veiledning, med følgende tema; bolig, økonomi, helse, arbeid, samt
Husbankens virkemidler, og leie/eie bolig. De ulike temaene er valgt på bakgrunn av hva
flyktningene selv har gitt uttrykk for å ha behov for nærmere informasjon om, i tillegg til de
erfaringene vi gjennom år har gjort oss i tjenesten. Fokusområdene står i tillegg i tett
sammenheng med hverandre, og ved å tilegne flyktningene denne kunnskapen, -bidrar vi også
til bedre integrering. Det har vært hentet inn forelesere fra Nav, boligkontor og karrieresenter.
Der det ikke har vært mulig å hente inn eksterne forelesere, har vi gjennomført
undervisningen selv, -noe som har vært tidkrevende i forhold til tilegning av kunnskap og
forberedelse, for å kunne kvalitetssikre at den informasjon/ veiledning som blir gitt er korrekt.

Behov for kunnskap
Ved oppstart av prosjektet hadde vi stor fokus i forhold til tilegnelse av kunnskap knyttet til
Husbankens virkemidler, situasjonen i det lokale utleiemarkedet, prosessen leie – eie, samt
veiledningskompetanse i tilknytning til bl.a personlig økonomi. Det har videre vært
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nødvendig å tilegne seg kunnskap via tidligere rapporter knyttet til boligsosialt arbeid, dette
for en oppdatering innenfor fagfeltet.
Vi har også møtt på forskjellige arenaer i kommunen for å informere om prosjektet, dette for å
kunne knytte et tettere samarbeid opp mot øvrige kommunale og statlige instanser.

Gjennomføring
Vi har delt prosjektet inn i to typer tiltak; individuell- og gruppebasert veiledning. Den
individuelle veiledningen har bestått i oppfølging av den enkelte i forhold til møter med
offentlig og private aktører i forbindelse med flytting, inngåelse av egne leiekontrakter, eller
ved kjøp av egen bolig. I startfasen av denne prosessen ligger det også til grunn et omfattende
motivasjonsarbeid. Den gruppebaserte veiledningen har hatt fokus på informasjon knyttet til
arbeid, bolig, økonomi, kosthold og ernæring, husbankens virkemidler, leie vs eie.
Vi har i prosjektperioden hatt en demonstrasjonsleilighet til opplæring i dagligdagse gjøremål,
som mange av flyktningene mangler kunnskap om. Dette har dreid seg om alt fra vasking av
parkett til bruk av verktøy. «Boligskolen på SAFIR» har utgitt en rapport over deres
erfaringer med boligskole for vanskeligstilte. Deres målgruppe har i hovedsak vært personer
som er i ferd med å etablere seg i en tilværelse som rusfri. Flyktningetjenesten har i prosjektet
satt seg som mål å benytte denne metoden i arbeidet med å styrke flyktningenes bokompetanse og mestringsopplevelse i egen bolig.
Demoleiligheten har vært benyttet direkte i undervisningen. Dette har bidratt til en bedre
undervisningsarena, både i forhold til konkret opplæring knyttet til det å bo, men også i
forhold til en god arena for læring. Vi har høstet gode erfaringer med at samtalen flyter bedre,
og flyktningene deltar på en helt annen måte under slike forhold, sammenlignet med f.eks
kontorsamtaler og undervisning i klasserom.
Temaene som har vært gjennomgått i veiledningen er alt fra kildesortering til renhold,
brannvern og enkelt vedlikehold av hus og evt. hage. Bare i forhold til temaet vann, er det
mye å lære; hvordan se om det er vannlekkasje, hvordan unngå at rør fryser, bruk av
hovedstoppekran, rensing av sluk, å få et godt inneklima og det å unngå sopp og råteplager. I
oppstarten av prosjektet hadde vi disse temaene som en del av undervisningen i klasserom,
noe som viste seg å ikke bli så godt mottatt. Mange ga uttrykk for at de opplevde å bli
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«belært» om noe som de allerede kunne, og vi måtte derfor endre strategi. All undervisning
ble flyttet til demoleiligheten, hvor vi hadde lagt til rette for «gode samtaler rundt
spisebordet». Dette ble vellykket, da undervisningen ikke fikk preg av enetale, men mer ble
en dialog mellom deltakerne og den som underviste. Informasjonen ble også gitt som del av
en gjennomgang av husleieloven og hvordan en vedlikeholder utleieboligen gjennom god
rengjøring.
For alle er det å ha en bolig og det å beholde et boforhold, en forutsetning for å kunne ta aktiv
del i lokalsamfunnet. Ferdigheter i forhold til praktisk bo-trening, kunnskap om privat
økonomi, og det å være en god nabo, gjør kort sagt livet lettere. I og med at mange i
målgruppa vil ut på leiemarkedet, vil kunnskap om rettigheter og plikter i et boforhold være
svært verdifullt å ta med seg.
Prosjektet har hatt et tett samarbeid med Boligkontoret, dette i tilknytning til de flyktningene
som har mottatt individuell veiledning. I samarbeid med Boligkontoret har vi utformet en
samtykkeerklæring i forhold til innhenting av nødvendige opplysninger. Videre har vi skaffet
til veie den dokumentasjonen som kreves i en søknad om startlån fra Husbanken, i tillegg til at
det er gjort en skriftlig vurdering vedlagt lånesøknaden. I dette vedlegget inngår gjennomgang
av den økonomiske situasjonen ved hjelp av Husbankens lånekalkulator, som vi har benyttet
til å gjøre egne utregninger. På denne måten har vi lagt til rette for at hver enkelt sak har vært
så godt opplyst som mulig til møte med Boligkontoret.

Erfaringer
Prosjektet har bidratt til ny kunnskap i Flyktningetjenesten. Vi ser at det foreligger et stort
behov i tilknytning til veiledning på fokusområdene som tidligere er nevnt. Perioden etter
bosetting består av mye informasjon, og det er samtidig mye som skal bearbeides hos den
enkelte. Dette gjelder både tap av familie, tilhørighet og opplevelser under flukten. Vi ser at
mange har et behov for repetisjon av informasjonen ved ankomst og bosetting, noe som vi i en
travel hverdag ikke alltid har ressurser til å møte. Veiledning i grupper har vært vellykket, det
har vært godt oppmøte og stor interesse for de tema som er tatt opp. Vi ser at mange har vært
svært engasjert, og deltatt aktivt. Denne veiledningen mener vi vil være avgjørende i forhold
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til den enkelte flyktnings boligkarriere, og er et område som det i det ordinære arbeidet settes
for lite fokus på. Utfordringen for Flyktningetjenesten vil på sikte være å kunne implementere
denne kunnskapen i den daglige driften av tjenesten.
Vi har også høstet gode erfaringen fra den individuelle veiledningen. Av 15 deltakere, så har 6
flyktninger/familier kjøpt seg bolig, eller leid seg egen bolig i det private leiemarkedet. På
samme måte som ved gruppeveiledning, er denne måten å jobbe på svært ressurskrevende, og
vanskelig å få gjennomført i det daglige arbeidet

Utfordringer
På grunn av at den individuelle oppfølgingen har vist seg å bli svært ressurskrevende, har vi
ikke fått gjennomført oppfølging av alle kandidatene som ble identifisert ved utvelgelse av
deltakere til prosjektet. Gjennom den tette kontakten med hver enkelt deltaker, har det naturlig
nok også dukket opp andre behov underveis, som har tatt tid å få avklart.
Livssituasjonen til den enkelte har vært varierende, og det har dukket opp problemstillinger
underveis som har hatt stor betydning for veien til egen bolig. Oppfølgingen har i disse sakene
vært svært omfattende og tidkrevende, og konsekvensen av dette har slik vært at flere har stått
på venteliste for å komme inn i prosjektet.
Videre er det slik at Flyktningetjenesten har et klart mål om ikke å bidra til økning i
husleienivået i det private leiemarkedet. Vi ønsker på denne måten å bidra til at den enkelte
skal kunne har en bedre mulighet til å blir økonomisk selvhjulpen. Vi ser likevel at noen blir
avhengige av supplerende sosialhjelp, noe som ofte er tilfelle i store familier.
Flere av deltakerne i prosjektet har ved bistand fra Flyktningetjenesten på egenhånd klart å
skaffe seg egen leiebolig. Her har det imidlertid dukket opp problemstillinger i forhold til
Nav, da de ikke har godkjent ny husleie, da denne gjerne ligger over husleienivået på
Flyktningetjenestens kommunale utleieboliger. Dette dilemmaet fremstår som en særdeles
viktig erfaring å ta med seg i det videre arbeidet med flyktninger; at dette er et felles
kommunalt ansvar, som bør ha fokus på felles mål for denne gruppen.
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Gjennom prosjektet ser vi at det er for få boliger i forhold til behovet i befolkningen, og at det
er vanskelig for flyktningene å få innpass i det private utleiemarkedet. Vi har også erfart at det
i flere tilfeller kan synes som at fremmedfrykt kan ligge til grunn for at flyktningene får
problemer i forhold til det private leiemarkedet. I tillegg blir kravene til leietaker større, og
flere utleiere godtar ikke depositumsgaranti stilt av Nav, videre er det krav til at leietaker må
være i fast arbeid. Vi ser at det er mange faktorer som fører til at det blir utfordrende for
denne gruppen å skulle skaffe seg bolig på egenhånd. I en av de sakene hvor det ble gitt
individuell oppfølging, bisto vi med å skaffe bolig utenfor kommunen. I kontakt med utleier
fikk vi besvart en del spørsmål, som førte til at utleier følte seg trygg på å kunne leie ut. Dette
er viktige erfaringer, som viser til at det ofte kan være manglende kunnskap som fører til at
flyktningene blir utestengt i det private utleiemarkedet.

En annen utfordring knytter seg til at Flyktningetjenesten forsøker å holde husleienivået nede.
Vi ser at dette kan bidra til at den enkelte flyktning ikke vil bli motivert til å skaffe seg bolig
på egenhånd, da det vil medføre en økning i boutgiftene. Vi tar med denne erfaringen, og ser
slik at dette ikke bare er udelt positivt på sikt. Det vil være en god motivasjon at en ser
muligheten til å kunne bli økonomisk selvhjulpen etter bosettingen. For mange enslige/
ektepar på intro, vil inntekten dekke både behov for livsopphold og boutgifter, slik at de ikke
blir avhengige av sosialhjelp. Samtidig må en være oppmerksom på at dette også vil kunne
redusere den enkeltes motivasjon til å ha fokus på egen boligkarriere

Vi hadde på forhånd forberedt oss på at det ville kunne bli utfordrende at enkelte grupper ikke
ønsker boliglån, dette i henhold til Koranen. Erfaring viser at enkelte muslimer anser betaling
av renter for å være Haram ifølge Koranen. Det er konsensus blant muslimske lærde og
tolkere av Koranen om renters absolutte forbud. Men det diskuteres imidlertid hva som menes
med renter, og dermed åpnes det for flere tolkninger for at renter i dagens betydning av ordet,
ikke er i strid med Sharia.
Ved oppstart av prosjektet hadde vi planer om å tilegne oss mer kunnskap på dette området,
og få kontaktet en Imam som kunne informere om tolkning av Koranen i en norsk kontekst.
Vi erfarte imidlertid raskt at dette ikke var en problemstilling, det er her viktig å se at også
muslimer som gruppe er forskjellige, og at tolkningene fra Islamske lærde også er forskjellige.
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Underveis i prosjektet erfarte vi at Koranen åpner opp for det som ses på som en absolutt
nødvendighet, og at mange muslimer anser boliglån som en absolutt nødvendighet når de
lever i det norske samfunnet. Vi opplever at de fleste er opptatt av å tilpasse seg den norske
kultur og normer, og derigjennom har ikke boliglån vært en problemstilling i prosjektet, slik
som vi i utgangspunktet hadde forventet.

Resultater individuell oppfølging

Familie
Enslig mann
Enslig mann
Familie

Type bistand
Avdekket andre sosiale
problemer.
Kjøp av bolig
Kjøp av bolig
Leie ny bolig
Kjøp av bolig

Familie

Kjøp av bolig

Enslig mann
Familie
Enslig mann
Enslig mann
Familie
Enslig mann
Enslig kvinne
Enslig mann
Enslig mann

Kjøp av bolig
Kjøp av bolig
Nytt leieforhold
Nytt leieforhold
Kjøp av bolig
Nytt leieforhold
Nytt leieforhold
Nytt leieforhold
Kjøp av bolig

Enslig mann

□

Eget leieforhold/kjøpt egen bolig  





Utfordringer
Ikke kvalifisert for lån

Status
Uendret gorforhold

Avslag lån pga. høy gjeld
Avslag lån

Uendret boforhold
Uendret boforhold
Leier egen bolig
Leier egen bolig

Innvilget lån, ikke funnet
egnet bolig
Innvilget lån, ikke funnet
egnet bolig

Ikke godkjent ny husleie

Ikke godkjent ny husleie
Ikke funnet alt bolig
Ikke godkjent ny husleie
Innvilget lån, ikke funnet
egnet bolig.

□

Uendret boforhold
Kjøpt egen leilighet
Kjøpt egen tomannsbolig
Uendret boforhold
Leier bolig selv
Kjøpt egen bolig
Uendret leieforhold
Uendret leieforhold
Uendret leieforhold
Uendret leieforhold

Uendret boforhold
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Implementering av tiltak
Erfaringene fra prosjektet har vært gode, og vi har slik et ønske om å få videreført tiltakene i
det ordinære arbeidet i tjenesten. Vi har startet opp med klassevis veiledning i tilknytning til
våre fokusområder som en del av Introduksjonsprogrammet. Vi ønsker også på sikt å få
iverksatt veiledning i mindre grupper på samme måte som vi har gjennomført i prosjektet, da
dette på en bedre måte vil kunne sikre mer aktiv deltakelse fra den enkelte flyktning, og slik
bli en mer effektiv læringsarena.

Videre har vi gjennom Boligskolen for flyktninger utarbeidet to veiledere;


Å kjøpe egen bolig



Å leie bolig

Avsluttende refleksjoner
Det er ingen tvil om at tettere oppfølging av den enkelte flyktning/familie vil være
hensiktsmessig med sikte på å bidra til den enkeltes stabilitet i bosituasjonen. Utfordringene
vil imidlertid være å få satt av ressurser til denne oppfølgingen, som vi gjennom prosjektet har
erfart å være svært tidkrevende. Det kreves tilstedeværelse og tett oppfølging av hver enkelt i
forhold til både motivasjonsarbeid, men også det å skulle bistå i prosessen fra å leie til å eie
egen bolig.
Vi ser at arbeidet faktisk har resultert i bedre gjennomstrømming i våre boliger, og slik vil
kunne bidra til en økning i kapasitet knyttet til bosetting. Dog må det påpekes at
arbeidshverdagen er av en slik karakter, at det blir en avveining mellom flere viktige oppgaver
som ligger til Flyktningetjenesten. Bosettings- og integreringsprosessen er arbeidskrevende,
og fordrer tilgang på ressurser. Kommunens ansvar i tilknytning til Introduksjonsprogrammet,
hvor tett oppfølging er avgjørende for den enkeltes muligheter til utdanning og arbeid, er også
tidkrevende. Det blir slik et dilemma å skulle fordele knappe ressurser på en rekke viktige
arbeidsoppgaver.
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Gjennom prosjektet har vi erfart hvordan det å tilegne flyktningene denne kunnskapen har
bidratt til økt integrering og forbedret norskkunnskap. Flyktningene har fått veiledning på en
arena hvor toveis dialog har vært et viktig moment, hvor de har deltatt med å stille spørsmål,
og bidratt aktivt i veiledningen. På denne måten har de tilegnet seg ny kunnskap, samtidig
som de også har bedret sine norskkunnskaper.

På grunn av at det er lite gjennomstrømming i boligmassen, ser vi at det trengs flere tiltak for
å bistå flyktningene videre i sin boligkarriere. I utgangspunktet ønsker vi at kommunale
boliger skal benyttes i en kort periode, eller som et tilbud for de som trenger dem mest. En
utfordring her er at flyktningbarn ofte trenger stabilitet, og at et for stort fokus på at
kommunale boliger skal være midlertidige kan påvirke barnas integrering i negativ retning.

Det blir imidlertid viktig å ha fokus på to ting samtidig; på den ene siden er
Flyktningetjenesten avhengig av å ha en viss gjennomstrømming i våre utleieboliger, slik at
det legges til rette for bedre og økt bosetting. På den annen side viser også erfaring at
betydningen av å ha trygge rammer og boforhold, vil være avkjørende for den enkeltes
livskvalitet og selvstendighet. Dette danner grunnlaget for mulighet til både utdanning og
arbeid, som på sikt vil kunne gjøre den enkelte økonomisk selvhjulpen, og derigjennom i
stand til å kunne kjøpe egen bolig.
Mangel på egnede boliger er en av de store hindringene i arbeidet med å bosette
flyktninger. Samtidig kan en samordnet og målrettet innsats kunne påvirke måten
kommunene jobber på. Det handler om hvordan man organiserer arbeidet, kartlegger
behov, og planlegger for å kunne tilby boliger til flyktninger.
Husbanken har en rekke økonomiske virkemidler og verktøy som kan brukes for å få fart på
bosettingsarbeidet, og det finnes en rekke virkemidler og andre tiltak som kan åpne
muligheter for at flyktninger kan kjøpe egen bolig. Blant annet kan kommunene bruke
grunnlån og tilskudd til utleieboliger for å framskaffe flere kommunalt disponerte boliger, og
flyktningene kan søke på startlån til kjøp av bolig.
Det er også viktig å samtidig være åpen for at å kjøpe egen bolig ikke alltid er den beste
løsningen. En utfordring er at de som kjøper bolig for fort, kan bli fanget i lavtlønte
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arbeidsforhold. Dette handler om at de får fokus på inntekt for å kunne beholde boligen. Der
første fokus blir på å skaffe egen bolig, kan det påvirke muligheten til å klatre i karrierestigen,
bygge kompetanse, studere osv. Har man derimot første fokus på utdanning, vil man kanskje
trenge bistand fra kommunen en periode, hvor leid bolig kan være det mest riktige de første
årene.

Avslutningsvis ønsker vi også å vise til at mange av de bosatte flyktningene på egenhånd er i
stand til å skaffe seg bolig i det private utleiemarkedet. Vi ser at de som lett får kontakter i
lokalsamfunnet, og raskt får skaffet seg et nettverk, også lettere får skaffet seg egen leiebolig.
Vi har også andre bosatte flyktninger som kjøper både egen bolig og hytte uten bistand fra
Flyktningetjenesten. Dette er gjerne flyktningfamilier med noe lengre botid i kommunen. Det
er viktig å få understreket dette, at mange også klarer seg godt på egenhånd, både i forhold til
å skaffe seg bolig i det private leiemarkedet, men også i forhold til kjøp av egen bolig.

Vedlegg:
1. Boligskolens temahjul
2. Å leie bolig, -en veileder ved leie av bolig
3. Å kjøpe egen bolig, -en veileder ved kjøp av egen bolig
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Bolig

Arbeid
•Viktigheten av
arbeid
•CV skriving
•Jobb intervju
•Sykefravær
•Arb.miljø loven

•Rengjøring
•Søppelsorteringnettundervisning
•Lufting
•Bruk av vann
•Visning av filmen ''Å
bo''
•Snørydding og
plenklipping

Økonomi
•Budsjett
•Kostnader
•Planlegging
•Bruk av nettbank
•Gjeld
•Skatt
•Renter

Boligskolens
boveiledning
Leie vs. eie bolig
•Private
leiemarkedet:
•Husleie kontrakt
•Depositum
•Husleieloven
•Eie egen bolig:
•Lån
•Visning

Helse
•Kosthold og
ernæring
•Fysisk aktivitet
•Vår psykiske helse

Husbankens
virkemidler
•Startlån
•Bostøtte
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________________________________________________________________

Å leie bolig
-

En veileder ved leie av bolig
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Forord
Å leie bolig kan være en vanskelig prosess, særlig dersom man er ny i Norge. For de fleste er
det å orientere seg i det private leiemarkedet en utfordring, enten ved at man skal finne en
egnet bolig, eller å vite hvordan man henvender seg til utleier. Gjennom prosjekt Boligskolen
ser man at mange har ett ønske om råd og veiledning, og at de ønsker å få mer kunnskap på ett
område de vet lite om.
Veilederen er ment å være ett arbeidsverktøy for de som er klar for å finne seg bolig på
egenhånd, og vi ønsker at den skal bidra til at flere kommer seg ut i egen bolig – nå som de
har den kunnskapen de trenger.
Det kan være vanskelig å vite forskjellen på en utleier og en huseier, og hva indeksregulering
og tilpasning til gjengs leie betyr. Derfor vil du finne en oversikt i veilederen over de mest
brukte ordene når det gjelder boligmarkedet, og hva de ulike ordene betyr. Videre i veilederen
finner du en gjennomgang av hvordan man finner seg egen bolig – fra start til du er i mål.
Vedlagt vil du finne hjelpemidler som vi mener kan være nyttig for deg som boligsøker og
senere som leietaker.

Lykke til!
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1.0 Definisjoner:
Boligsøker: Den som ønsker å leie bolig
Leietaker/Boligtaker: Den som leier bolig
Utleier: Den som leier ut boligen
Huseier: Den som eier boligen/bygget
Framleie: Den som leier ut boligen, men som ikke er huseier. Ofte brukt hos firmaer, der
hoved-utleier leier boligen sin ut til et firma – som igjen leier boligen ut til noen andre.
Husleie: Prisen du må betale for å leie en bolig
Indeksregulering:
Indeksregulering er justering av husleie ihh.t endring i konsumprisindeksen (KPI). KPI måler
prisutviklingen for varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge.
Indeksreguleringen kan tidligst iverksettes et år etter at leieavtalen ble inngått. Reguleringen
skal meldes fra skriftlig med en måneds frist før endringen settes i verk.
Tilpasning til gjengs leie:
Tilpasning til gjengsleie kan forklares som en sammenligning av husleieprisen for liknende
boliger med samme avtalevilkår, slik at husleien kan ligge på samme prisnivå som ellers i
markedet.
Dersom leieforholdet har vart i mer enn 2 1/2år kan utleier kreve leien tilpasset til gjengs leie.
Reguleringen kan først skje 6 måneder etter at utleier har lagt frem et skriftlig krav. Det betyr
at leier må ha bodd i minst 3år i boligen før tilpasning av gjengs leie kan skje.
Depositum: Et pengebeløp som leietaker har som sikkerhet for en eventuell skyldig husleie,
eller andre skader i boligen som ikke er vanlig bruksslitasje. Beløpet kan ikke være mer en
seks ganger månedlig husleie.
Depositumet skal settes på en særskilt konto i leietakers navn, og skal ikke gis direkte til
utleier ved inngåelse av leieforholdet. Når leieforholdet er avsluttet inngår begge parter avtale
om at depositumet kan utbetales til leietaker, dersom all husleie er betalt og boligen er
rengjort etter avtale.
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Depositumsgaranti: Dersom man ikke kan stille med depositum, kan en tredje person stille
en økonomisk sikkerhet ovenfor utleier. NAV eller bank er som oftest brukt ved
depositumsgaranti. Da inngår man avtale om at dersom depositumet må utbetales helt eller
delvis, blir leietaker skyldig beløpet til den som stiller garanti – og ikke til utleier.
Leieperiode: Den tiden man leier en bolig. Det kan være f.eks. at du skal leie boligen i 1år
eller 3 år, avhengig av hva man har blitt enig med utleier om.
Oppsigelse: Når man leier en bolig kan både huseier, og den som leier boligen – si opp
leieavtalen Jf. Husleieloven.
Husleiekontrakt: Når man leier en bolig er det anbefalt å skrive en kontrakt for
husleieforholdet, der de bestemmelser og avtaler man har inngått med utleier står.
-

Husleie

-

Leieperiode

-

Oppsigelse

-

Annet

Husleieloven: En lov hvor regler, plikter og rettigheter ifh.t utleie er nedfelt;
-

Regler om inngåelse av husleieavtaler

-

Om leietakers og utleiers plikter i leieperioden

-

Regler for oppsigelse og utkastelse

1.1 Ulike typer boliger
Enebolig/hus; En frittliggende bolig som er beregnet som 1 husstand. Boligen ligger minst
8meter fra nabohuset, og heter derfor en frittliggende bolig.
Leilighet; En del av en bygning som blir brukt som bolig, og som har minst ett rom og
kjøkken.
Hybel; En uselvstendig bolig, der man deler noen av boligens nødvendigheter (som
WC/kjøkken) med andre. Ofte mindre boareal enn 55kvm, og har kun ett soverom – eller
sovealkove (åpen soveplass).
Sokkelleilighet; En leilighet i underetasjen av en enebolig, der deler av leiligheten som oftest
ligger under jorden.
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Fler-mannsbolig; Bolighus med flere separate boenheter, og som er delt enten horisontalt
eller vertikalt.

2.0 Hvordan finner man en bolig?
Først må man stille seg følgende spørsmål;
Boligen:
-

Hvor stor bolig ønsker jeg?

-

Hvor mange rom?

-

Hvilke prisklasse har jeg økonomi til?

Område:
-

Hvilke område vil jeg bo i?

-

Dersom du har barn som går i barnehage eller skole, skal de bytte?

Det er viktig å tenke igjennom hvilken type bolig man ønsker, men dersom boligmarkedet er
presset – må man kanskje senke kravene litt. Allikevel skal man finne en bolig som man vil
trives i. Dersom man har barn i skole eller barnehage, vil beliggenhet bli enda viktigere –
dersom barna ikke skal være nødt til å bytte. Å ta barn ut av barnehage, og særlig skole – vil
for noen være svært uheldig. Stabilitet, trygghet og rutiner er viktig for alle barn, og det vil bli
enda vanskeligere dersom barna trives godt der de allerede er. Dette må selvfølgelig vurderes
i hvert enkelt tilfelle. Det er stort press i boligmarkedet, og det kan derfor bli vanskelig å få
bolig i det området man ønsker – når det er mange hensyn som skal tas.

2.1 Sosiale medier;
-

Annonse i avis

-

www.finn.no

-

Facebook

-

Nettsider for utleie;
www.utleiemegleren.no

22

I enkelte byer har man utleiemegler. Utleiemegler er en person som tar seg av den praktiske
gjennomføringen i en boligsøker prosess, og har mye av samme funksjon som en vanlig
eiendomsmegler. En utleiemegler formidler utleie av boliger, enten det er utleier eller
boligsøker. De hjelper deg til å finne en passende bolig etter dine ønsker, og bistår med den
informasjon man måtte ha behov for.

2.2 Annonse:
Når man skal skrive annonse enten der er via Facebook, eller en avis – er det viktig å huske
korrekt skrivestil ved at man;


Bruker god grammatikk



Riktig staving



Riktig plassering av komma og punktum



Ikke bruk store bokstaver

Tips! Les gjerne teksten baklengs, så oppdager du eventuelle skrivefeil lettere.
Ved en god overskrift tiltrekker du deg leseinteresse

2.2.1 Eksempel på annonse
Leilighet ønskes leid
Familie på 4 ønsker å leie 4 roms leilighet i (område) med husleie på inntil kr12 000,- eksl.
strøm. Er rolige personer med sikker inntekt, hvor begge har fast jobb. Hjelper gjerne til med
både plenklipping og snørydding. Egen innkjørsel eller parkeringsplass hadde vært fint, da vi
har egen bil. Ta kontakt med (navn) eller (navn) på telefonnr.:_________ eller på
epost:________. Referanser kan oppgis ved behov.
Betydning av rom begrepet; 2 roms, 3 roms osv. ;


2 roms betyr stue og ett soverom



3 roms betyr stue og to soverom

Man legger altså stue og soverom tilsammen som rom.
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2.2.2 Referanse:
Dersom man har leid bolig før, kan man etter avtale med utleier oppgi deres navn som
referanse. De vil da kunne si noe om deres tidligere leieforhold i forhold til betaling av
husleie, og hvordan dere er som leietakere. Man oppgir derfor ikke en referanse som ikke har
noe positivt å si, eller som ikke har samtykket til å bli oppgitt som referanse.

2.3 Visning:
Når man har funnet en potensiell bolig for utleie kan man dra på en visning for å få se
boligen. Det kan være avtalt visning med utleier hvor du allerede er blitt tilbudt ett
leieforhold, eller en felles visning hvor alle kan komme. Ved en felles visning kan man som
oftest oppgi navn og telefon.nr., i tillegg til eventuelt å levere en bolig-CV dersom man er
interessert.
Det er viktig og på forhånd å tenke igjennom hvordan vi opptrer på visning. Man må være
blid, positiv og høflig. Vær interessert og positiv til boligen, og still de spørsmål du måtte ha –
men vær konstruktiv og se muligheter i stedet for hindringer. Dersom det skulle være
problemer med boligen, må dette tas opp med utleier etter visningen.
Sjekkliste:
Lukter det rent, og er det fritt for fukt?
Er det godt isolert og god ventilasjon?
Forskriftsmessig stand:
-

Godkjente vindu i oppholdsrom

-

Rømningsvei

-

Røykvarslere

-

Brannslukningsutstyr
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2.4 Bolig CV:
Å ha egen bolig - CV har i dag blitt mer og mer vanlig. En bolig - CV har samme hensikt som
jobb CV, og skal si noe om hvem du er – og kan bidra til at letingen av bolig blir enklere og
ryddigere.
Innholdet kan være:


Kontaktinformasjon



Hvorfor du vil leie bolig



Litt om deg, og hva du gjør



Interesser



Personlige egenskaper



Betalingsevne



Referanser

Vedlagt ligger et eksempel på hvordan en bolig-CV kan se ut. Du finner også flere eksempler
på internett.

3.0Kontrakt
Når man har inngått muntlig avtale om leie av bolig, er det viktig at man skriver kontrakt med
utleier. I en husleie kontrakt eller framleiekontrakt skal innholdet være følgende;


Partene i avtalen



Eiendommen (adresse)



Type bolig



Husleie

-

Strøm og oppvarming

-

Vann- og avløpsavgifter



Leieforholdet form og varighet

-

Tidsbestemt avtale

-

Tids ubestemt avtale



Depositum/garanti



Ordensregler:
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Etter loven skal det være stille mellom kl.23.00 og kl.07.00, og søndager er en såkalt
‘’hviledag’’ der man unngår arbeid som plenklipping - som kan virke forstyrrende for
andre.
Leietaker skal i tillegg behandle boligen med forsiktighet og ellers etter avtale. Leietaker
skal følge vanlige ordensregler og rimelige krav fra utleier. Rimelige krav kan være
plenklipping og snørydding. Regler for røyking og husdyr bør være med i kontrakten.


Utkastelse og særlig tvangsgrunnlag

Utkastelse kan skje dersom husleie ikke betales innen 14 dager etter mottatt skriftlig
varsel. Varsel kan sendes tidligst samme dag som forfall, og renter og kostnader vil påløpe
ved evt. skyldig husleie.


Annet

Annet som ikke inngår under de tidligere nevnte punkter, som f.eks. at ‘’boligen leies ut
som den er’’.

3.1 Skjema ved overtakelse av bolig og inventarliste
Dersom det er ønskelig fra utleier og deg selv, kan dere fylle ut vedlagt skjema. Dette gjelder
særlig i de tilfeller hvor boligen er møblert. På skjemaet fyller man da ut hvilke gjenstander
som står i boligen, og i hvilken stand de er i. Da vil evt. slitasje og skader allerede være
dokumentert ved innflytting, og leietaker kan derfor ikke stilles økonomisk ansvarlig ved
utflytting dersom leietaker ikke har påført gjenstandene skader i ettertid.

3.2Oppsigelse
Dersom husleiekontrakten er tidsubestemt, kan oppsigelsestid avtales fritt. Dersom ingenting
er avtalt, er det 3mnd oppsigelse som gjelder. Fristen regnes fra utløpet av samme måned man
sier opp avtalen. Dersom du sier opp boligen 1 juni, beregnes fristen 30 juni og 3mnd frem i
tid, altså frem til 30 september. Sier du opp boligen 31 mai, vil fristen bli beregnet fra samme
dato, og derfor løpe ut 31 august.
En husleiekontrakt kan sies opp muntlig og skriftlig. Dersom oppsigelse kommer fra utleier
skal oppsigelsen være skriftlig og inneholde følgende;


En saklig begrunnelse

-

Boligen skal selges eller brukes av utleier selv
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-

Boligen skal rives eller bygges om

-

Ikke betalt husleie i tide, eller på andre måter misligholdt husleiekontrakten



Opplysning om klage av oppsigelsen, med frist på 1 måned



Opplysning om at dersom leietaker ikke klager innen fristen, taper leietaker sin rett til
å klage dersom oppsigelsen ikke er i samsvar med husleieloven – og at utleier derfor
kan begjære tvangsfravikelse.

Ved utflytting skal boligen rengjøres og godkjennes av utleier. Man skal også avlevere alle
sett med nøkler etter avtale, og man må huske å si opp strøm, tv og evt. internett abonnement.

Avslutning:
Dersom du ønsker å vite mer om lover og regler finner du dette i Husleieloven som er
tilgjengelig på www.lovdata.no, eller i enklere form på nettsiden til www.forbrukerrådet.no.
Forbrukerrådet sine nettsider kan være ett godt hjelpemiddel for deg som boligsøker og som
leietaker, og du vil også finne flere av vedleggene som ligger vedlagt denne veilederen.
Forbrukerrådet er 100% pålitelig og er statlig finansiert, men fristilt politisk fra Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Du kan også finne flere tips og råd hos www.boligjegeren.no.

_______________________________
Boligskolen, Flyktningetjenesten Rana kommune
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Å kjøpe egen bolig
-

En veileder ved kjøp av egen bolig
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Forord
Kjøp av bolig kan være både forvirrende og skremmende for de fleste, og da kan det gi en viss
trygghet dersom man har noe kunnskap med seg i prosessen. Vi ønsker gjennom prosjekt
Boligskolen å bidra med kunnskap på de områder våre flyktninger vet lite om, og håper at
denne veilederen kan bidra til akkurat dette.
Vi ønsker at flest mulig skal kunne ha anledning til å eie sin egen bolig, og mener det er viktig
med likeverd i samfunnet – og at alle skal få kjenne tryggheten av å ha ett hjem som er ditt
eget.

Lykke til!
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1.0 Definisjoner
Egenkapital
Når man skal ta opp boliglån i banken må du etter gjeldende regler stille med 15%
egenkapital (egne penger/midler). Det betyr at du kun vil få låne inntil 85% av boligens verdi.
Dersom du ønsker å ta opp boliglån på 2 000 000kr, blir egenkapital på kr.300 000. Dersom
du ikke har nok egenkapital kan man søke toppfinansiering hos Husbanken ved å søke om
startlån. Mer informasjon om dette finner du på www.husbanken.no, eller hos din kommune.
En annen mulighet er realkausjonist som betyr at noen andre stiller sin egen bolig som
sikkerhet for din egenkapital. Det betyr i praksis at dersom du må ha egenkapital på
300 000kr, er det denne summen realkausjonisten stiller garanti for i sin egen bolig – og
regnes ut ifra boligens verdi. Kausjonisten er en garanti for banken at du gjør opp for din
forpliktelse. Dersom du misligholder boliglånet ditt, vil konsekvensene dine kunne falle på
kausjonisten. Det er derfor viktig at realkausjonisten tenker nøye igjennom hva det innebærer
å stille kausjon.
Lånebetingelser
Ved inngåelse av boliglån i bank vil banken stille en rekke krav og betingelser. De kravene en
bank stiller er betalingsevne, som betyr at du må kunne sannsynliggjøre for banken at du kan
betale tilbake de pengene du låner. Dette vil de sjekke gjennom at du viser til dokumentasjon
av inntekt, gjeld og formue med kopi av siste års selvangivelse og lønnslipp/utbetaling av
trygdeytelser.
Lånebetingelser er de betingelsene banken setter for at du skal få lån. Dette kan være renter
samt. omkostninger, gebyrer og krav til egenkapital.
-

Nominell rente
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Nominell rente er den årlige renten du betaler for ett lån, minus gebyrer. Dette er ofte det
långiver reklamerer med, fordi omkostningene for ett lån ser lavere ut og mer innbydende.
-

Effektiv rente

Effektiv rente er den renten du egentlig betaler årlig for ett lån. Her er gebyrer og
omkostninger medregnet, og er den renten du må ta i betraktning når du tar opp lån.
Finansieringsbevis
Dersom du ikke har bestemt deg for hvilken bolig du ønsker å kjøpe, kan du be
banken/lånegiver om å få utstedt finansieringsbevis. Det er et skriftlig dokument som
bekrefter at du har finansieringen i orden. Beviset er gyldig i 3 måneder og kan fornyes.
Eiendomsmegler
En eiendomsmegler skal legge til rette for kjøp og salg av eiendommer, og at dette skjer på en
trygg og forsvarlig måte. En eiendomsmegler bistår både privatpersoner og bedrifter med salg
og utleie.
De vanligste oppgavene en eiendomsmegler bistår med i forbindelse med salg av bolig er;


bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg



lage prospekt over eiendommen



annonsere i aviser og på internett



gjennomføre visning og budrunde



avholde kontraktsmøte mellom partene



fylle ut nødvendige dokumenter og sende aktuelle papirer for tinglysning



foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene
(Kilde: www.utdanning.no)
Prospekt
Prospekt, også kalt salgsoppgave lages av eiendomsmegler og inneholder informasjon om
boligen. Innholdet er regulert i eiendomsmeglingsloven og skal blant annet gi opplysninger
om eierforhold, grunnarealer, tinglyste forpliktelser, alder og byggemåte, eventuell
utleieadgang, ferdigattest og boligens ligningsverdi.
Vanligvis vil prospektet også inneholde bilder av boligen, kopi av boligsalgsrapport eller takst
utført av godkjent takstmann, energimerking av boligen, byggetegninger og eventuelt andre
dokumenter som er relevant for kjøper. Prospektet/salgsoppgaven skal godkjennes av selger
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før den offentliggjøres. Det er viktig at man leser nøye igjennom salgsoppgaven. Selger er
pliktig å gi riktige opplysninger, og å opplyse om eventuelle skjulte og/eller åpenbare feil og
mangler som de måtte kjenne til.
Kjøper har også undersøkelsesplikt, som betyr at eventuelle feil og mangler som er åpenlyst
ved en visning/besiktigelse – ikke kan påpekes som mangel i ettertid
(http://www.help.no/Privatrettslig-oppslagsverk/Juridisk-ordbok/Prospekt).
Takst
-

Verditakst

Rapporten utarbeides av godkjent takstmann som tar en befaring og oppmåling av boligen.
Innholdet vil bestå av en teknisk beskrivelse av boligen, samt. oppmålt areal og en enkel
beskrivelse av vedlikehold – uten at det utføres grundige undersøkelser av den tekniske
tilstanden.
Verdien av boligen beregnes ut ifra beliggenhet med vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon,
butikker, barneskole og lignende (http://www.ntf.no/Verditakst.aspx).
-

Boligstandsrapport/Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport inneholder en grundig beskrivelse av den tekniske tilstanden til boligen,
i tillegg til en vurdering av boligens markedsverdi. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste,
og vurderer behov for reparasjon, fornyelse og vedlikehold. I en slik rapport legges det særlig
vekt på de byggetekniske forholdene. Takstmannen vil gjøre en beskrivelse og vurdering av
byggverk og bygningsdeler, og det som ellers har betydning ved ett eierskifte. Takstmannen
vil gjøre en gjennomgang av viktige rom som våtrom, kjøkken og kjeller – i tillegg til en
forenklet lovlighetsvurdering, enkel vurdering av el-anlegg samt. den branntekniske
tilstanden. Relevante dokumenter skal være vedlagt rapporten
(http://www.ntf.no/boligsalgsrapport.aspx).
Skjøte
Skjøte er dokumentet man bruker for å overføre fast eiendom til en ny eier. Når skjøtet er
tinglyst får den nye eieren rettsvern for sin eiendomsrett. Da er man sikret eiendommen ved
f.eks. i tilfelle noen andre skulle påstå at de eide samme eiendom.
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Å tinglyse et skjøte koster 525kr i gebyr, i tillegg til dokumentavgift på 2,5% av
eiendommens markedsverdi (http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-aveiendom/Hvordan-tinglyse/Tinglyse-ny-eier/Skjote/).
Dokumentavgift
Offentlig tinglysningsgebyr som er 2,5 % av eiendommens markedsverdi, og er en avgift til
statskassen ved tinglysning av ett dokument som overfører hjemmel til fast eiendom
(http://verdtavite.kpmg.no/dokumentavgift.aspx).
Borettslag
Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i
fellesskap. Som eier av en bolig i borettslag, så eier man en andel som gir bruksrett til din
bolig. Man vil ha innsyn i regnskap, budsjett og ha mulighetene til å stemme over eventuelle
forslag til utbedringer og fellestiltak. Alle borettslag har en generalforsamling som er valgt av
andelseierne, og det er de som tar seg av den daglige driften.
Når man bor i borettslag er det alle andelseierne i felleskap som bestemmer hva som skal
gjøres utvendig ifh.t fellesarealer, bygninger og tomt. Du kan innrede og pusse opp slik du
selv ønsker innvendig i boligen din, så lenge det ikke innebærer å endre på bærende
konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon. Du kan heller ikke endre på fellesdelen av det
elektriske anlegget – dersom man har det.
Borettslaget har ansvar for alt av ytre vedlikehold, men gjelder ikke dersom vinduet ditt skulle
bli knust – eller tap etter innbrudd. Da er det viktig å ha innboforsikring.
Som beboer i ett borettslag betaler man månedlige felleskostnader, og regnes ut på bakgrunn
av boligens størrelse – slik at det fordeles likt. Felleskostnadene dekker driften av borettslaget,
som kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, varmtvann, strøm
til fellesareal, vaktmester, honorarer til styret og betaling for boligbyggelagets tjenester.
http://www.nbbl.no/Borettslag-og-sameier/Om-borettslag/Hva-er-et-borettslag

2.0 Hva er viktig å tenke på når du skal finne bolig
Å kjøpe bolig er en investering for livet, og man må derfor tenke det nøye igjennom. Det er
mange faktorer som spiller inn, og som er nødvendig å tenke igjennom på forhånd. Det første
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man må tenke på er at man har finansieringen i orden, og i hvilke område man ønsker å bo.
Andre faktorer som er viktig å tenke igjennom før man går på visning er;
-

Hvor stor plass trenger du?

-

Beliggenhet

-

Utsikt og sol

-

Støy ute og inne

-

Kollektiv trafikk dersom man er avhengig av det

-

Barnehage og skole

3.0 Visning
Ved en visning har du mulighet til å sjekke boligen grundigere. Man ser oftere ting bedre i
virkeligheten, enn på annonsebilder – og dersom du på forhånd har gått nøye igjennom
prospektet, vet du hva du skal se etter.
Under en visning vil stort sett både eiendomsmegler og selger være tilstede, og dersom
visningsdato er annonsert offentlig – er det en åpen visning for alle.
Til tross for at selger har opplysningsplikt ifh.t eventuelle feil og mangler, har også du som
potensiell kjøper en undersøkelsesplikt. Les nøye igjennom salgsoppgaven og takst-rapporten
(dersom det foreligger), og bruk sjekklisten fra Norges takseringsforbund som ligger vedlagt.
Ved å bruke prospektet og stille spørsmål til selger vil du kunne krysse av de fleste, om ikke
alle sjekkpunktene på listen.

4.0 Budgivning
Når man gir bud på en bolig man ønsker å kjøpe, gir du selger ett tilbud for boligen. Du må
bestemme deg på forhånd for hvor høyt du er villig til å gå – men budet du gir skal være
rimelig både for deg som kjøper og for selger. Når du har gitt ett bud er det opp til selger om
de vil akseptere det eller ikke. Dersom flere legger inn bud må man by over det siste budet
som er gitt, og det er vanlig å forhøye budet med minimum 25 000kr i gangen (avhengig av
interessenter). Det betyr at dersom det allerede foreligger bud på boligen på kr 2 000 000, byr
man min. kr 2 025 000, og ikke med tusenbeløp som kr 2 001 000. Det er imidlertid ingen
lovverk som forhindrer deg i å by det du måtte ønske, men megler vil gi deg anbefalinger
underveis i en eventuell budrunde.
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4.1 Hvordan legge inn bud
Det er egne regler som gjelder ved budgivning, og som er viktig å kjenne til før en skal legge
inn bud på en bolig.
1. Alle bud (også budforhøyelse og motbud, aksept eller avslag fra selger) skal gis
skriftlig til megler, som formidler dette videre til selger. Du kan bruke budskjema som
ligger vedlagt med prospektet du har fått fra megler.
Tips: Dersom megler godtar det, kan du fylle ut budskjema og legge legitimasjon
synlig og lesbar nederst på skjemaet, deretter ta bilde – og så sende dette på mms til
megler.
Epost og sms er også godkjent som skriftlig bud, så lenge at du kan legge ved synlig
legitimasjon.
2. Budet skal inneholde;
-

Eiendommens adresse

-

Kjøpesum

-

Kontaktinformasjon

-

Finansieringsbevis (så fremst megler ikke kontakter lånegiver direkte)

-

Akseptfrist

-

Overtakelsesdato

-

Annen relevant informasjon

3. Budfristen kan ikke være kortere enn kl.12 første virkedag etter siste annonserte
visning. Tidsfristen bør være rimelig, og megler skal ha mulighet til å informere selger
og evt. andre interessenter – slik at de har muligheten til å gi høyere bud om ønskelig.
4. Du skal informeres om alle bud som gis på boligen.
(Kilde: http://www.forbrukerombudet.no/2014/01/forbrukerinformasjon-ombudgivning-)

4.1 Motbud
Dersom du legger inn bud på en bolig, så er ett motbud både ett avslag på budet ditt –
samtidig som det er ett tilbud. Eks. dersom du byr kr 2 100 000 og får motbud på
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kr.2 250 000, betyr det at selger ikke godtar budet ditt men gir deg muligheten til å kjøpe
boligen for kr.2 250 000. Da kan ingen andre by over deg, og boligen blir din.

5.0 Kjøpsforsikring
Både kjøper og selger har i utgangspunktet anledning til å tegne forsikring ved boligsalg/kjøp.
Selger kan tegne eierskifteforsikring som betyr at han vil være forsikret dersom det skulle
oppstå økonomiske krav fra kjøper, dersom det mot formodning skulle være skjulte feil og
mangler ved boligen - som tidligere ikke er oppdaget. Dersom feilen/manglene kan
sannsynliggjøres at de har oppstått før du kjøpte boligen, kan selger stilles økonomisk
ansvarlig. Du har endelig reklamasjonsfrist i 5år etter at du kjøper en bolig jfr.
Avhendingsloven.
Eks: du flytter inn og skal renovere kjelleren, men oppdager en fuktskade som du ikke ble
opplyst om ved kjøpet – og som kan sannsynliggjøres at den har oppstått før kjøpet. Da er det
tidligere eier som skal ta de økonomiske kostnadene for å få utbedret fuktskaden.

6.0 Kjøpsavtale, kontraktsmøte og overtagelse
Når budet er akseptert av selger, og ingen byr over deg – så er boligen din. Dette skal
imidlertid formaliseres gjennom en kjøpekontrakt. Kontrakt, oppgjør og tinglysning av skjøte
anbefales å bli gjort av eiendomsmegler eller advokat. Ved boligsalg gjennom eiendomsfirma,
er det alltid en megler som ferdigstiller kontrakt og tar seg av oppgjøret i tillegg til nødvendig
dokumentasjon.
Kontrakten skal godkjennes før signeringen, og selger kan ikke endre avtaler som ble inngått
før budet ble akseptert. Dersom man har gjort avtaler i ettertid skal dette bekreftes fra begge
parter, og inngå i kontrakten.


Begge parters personopplysninger



Eiendommens adresse og matrikkelbetegnelse



Kjøpesum og omkostninger



Hvordan skal oppgjør foretas



Heftelser - Fri for pengeheftelser og utleggspant



Tinglysing



Selgers opplysningsplikt



Kjøpers undersøkelsesplikt
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Overtagelse



Forsikring



Eventuelle forbehold



Vedlegg til avtalen

Kontraktsmøte

Ved kontraktsmøte skal man gjennomgå kontrakten i felleskap, stille de spørsmål man måtte
ha, signere kjøpskontrakten og bli enige om dato for overtagelse av boligen.
Betaling og overtagelse

Hvordan overføringen av pengene skal skje står i kontrakten, og skjer som regel samme dag
som man får overta boligen. Banken vil gjennom megler få beskjed om at alt er i orden ifh.t
skjøtet og andre nødvendige faktorer, og at pengene kan overføres til meglers klientkonto.
Når datoen for overtagelse er kommet, skal selger og kjøper møtes i boligen til ett avtalt
tidspunkt. Ved gjennomgang av boligen skal kjøper godkjenne rydding og rengjøring, da den
skal være grundig ryddet og rengjort før overtagelse. Dette innebærer også vanlig skjønn fra
kjøper, da det ikke er noe fasitsvar på dette.
Overtagelses protokoll:
Dokumentet fås av megler, med ett eksemplar til hver. Denne skal utfylles og signeres av
begge parter, og skal gis til megler så raskt som mulig.
Innholdet i protokollen bør være:
- Rengjøringen er godkjent
- Om inventar og liknende er i samsvar med avtalen/forventninger
- Nye mangler/skader ble oppdaget
- Hvor mange sett med nøkler og til hvilke rom
- At strømmen er avbestilt og målerstanden samt målenummeret er notert
- At hovedkran er påvist og målernummer er notert
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- Selgers nye adresse og telefonnummer
- Begge parter underskriver
Dersom kjøper har anmerkninger til boligen, skal dette påføres protokollen. Selger trenger
ikke å være enig, og kan ikke hindre kjøper i å notere en evt. anmerkning. Kjøper har i tillegg
anledning til å holde tilbake deler av kjøpesummen, men må være klar over at summen skal
være rimelig ifh.t manglene, og at det kan påløpe morarenter dersom tilbakeholdet av pengene
er urimelig.
Man kan selvfølgelig være enig i at det foreligger mangler, og i tillegg avtale tidsfrist og evt.
kompensasjon seg i mellom. Dette bør i så tilfelle protokollføres. Det bør også avtales
tidsfrist, og eventuelle konsekvenser ved manglende utbedring.


I tillegg til at strømmen avleses, må man også fylle ut eget skjema for avbestilling, og
bestilling av strøm- og nettleie. Da blir selgers abonnement avsluttet, og kjøper får
bestilt nytt abonnement i sitt navn.



Alle eksemplarer av nøkler skal overleveres ved overtagelse



Løsøre og tilbehør – se vedlagt skjema

http://www.mitthjem.no/magasin/overtagelse/hva-skjer-pa-overtagelsen
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Avslutning
Dersom du ønsker å vite mer i forhold til lovverket, vil du finne dette i Avhendingsloven som
er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Så fremst eiendomsmegler eller advokat har ansvar for salget av boligen, skal man kunne
være trygg på at boligsalget skjer innenfor trygge rammer – og still de spørsmål du måtte ha.
Gå inn på www.husbanken.no for mer informasjon vedrørende startlån og tilskudd.
Du kan også sjekke ut www.ntf.no for mer nyttig forbrukerinformasjon i fh.t undersøkelse av
bolig.

_______________________________________
Boligskolen, Flyktningetjenesten Rana kommune
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