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Barnefamilier i Melhus kommune
-helhetlig innsats for å tilrettelegge for vanskeligstilte 
barnefamilier i egnet bolig-



Kommunale utleieboliger 

❖ Legger kommunen stort nok fokus på kommunale boliger egnet for barn?

❖ Tildeles boligene både for barn og voksne? Kommer barna første rekke? 

• Melhus kommune har kartlagt, definert og risikovurdert kommunale boliger – egnet 
for barnefamilier

o Areal/godkjente soverom (alder barn) 

o Type bolig 

o Risikovurdering (andre leietakere, brannfare, trafikk, osv.)

o Uteområde bolig (plen, lekeplass o.l.) 

o Uteområde nærmiljø (park, friluftsområde, idrett, lag/organisasjoner) 

o Nærhet servicefunksjoner

o Offentlig transport 

o Nærhet barnehage og skole(r)

o Standard og kvalitet på bolig

o Leieperiode vurderes (lengre enn 3 år/løpende kontrakt) 



Kommunale boliger 

• Tildelinger skjer i et tverrfaglig team – felles inntaksteam. 

• NAV

• Bygg og eiendom

• Husbankens virkemidler

• Rus/Psyk. 

• Flyktningeenhet 

• Melhus kommune har pr. i dag 119 kommunale boliger (gjennomgangsboliger) 

• 40 boliger godt egnet for barnefamilier 3 år +

• 11 boliger godt egnet for barnefamilier 0-3 år

• 43 % av boligmassen er egnet for barnefamilier 

• Høy andel flyktningefamilier

• Andre boliger:

• Tilvisningsavtale/Tildelingsavtale 

• Privat/kommunal leie 



Barnefamilier og startlån/tilskudd - samarbeid

• Melhus kommune satser på barnefamiliene når det gjelder startlån og tilskudd

• Et tverrfaglig samarbeid mellom NAV, Bygg og eiendom, Flyktningeenheten  og 
Husbankens virkemidler , andre samarbeidspartene er Barnevernet og Helsestasjon

• Alle har vi kartlegginger på hvert vårt fagfelt – vi må samarbeide for gode løsninger  
for barnefamilier i kommunen

• Fokus på taushetsplikt, deler kun det som kan deles

• Barnefamilier inviteres inn i «prosjektet»  - signerer samtykkeerklæring 

• Satsningsfamilier, 5 familier som man samarbeider med til en hver tid 

• Månedlige møter, fordeler oppgaver

• Prosent barnefamilier 2018 – 72%
• Prosent hittil 2019 – 68% 



Barnefamilier og startlån/tilskudd - kultur

• Melhus kommune er en programkommune via Husbanken. I gjennom 
samarbeidsavtalen har kommunen «lært seg» å samarbeidet tverrfaglig godt. 
Innenfor det boligsosiale feltet har vi fått en samarbeidskultur – «Vi-kommune» 

• Rett person på rett sted (interesse og myndighet)

• Programleder koordinerer «prosjektet»  (Bygg og eiendom) 

• Kompetanse: 

• NAV: økonomi/arbeid og aktivitet/veiledning

• Bygg og eiendom: boligkompetanse/boveileder/leie-til-eie/veiledning

• Flyktningeenhet: programarbeid/familiekjennskap/veiledning

• Husbankens virkemidler: økonomi/budsjett/veiledning

• Veiledning: for å nå et godt resultat for barnefamiliene må alle som veileder 
koordinere seg, arbeide mot det samme mål og benytte hverandres kompetanse og 
virkemidler….og en slump kreativitet☺

• Enhetene som deltar i arbeidet må inneha en «gi-og-ta-mentalitet»



Hvorfor dette arbeidet og utfordringer man ser

Hvorfor: 

• Nasjonale mål 

• Rullering i boligmassen og selvberget

• Flere ut i inntektsbringende arbeid

• En god barndom og «gangs menneske»

Utfordringer: 

• Ressurs /tidsbruk startlån/tilskudd – barnefamilier er krevende

• Ressurs til oppfølging i etterkant, går det bra? 

• Politisk og adm. vilje til å satse på «noen få» opp mot de store budsjettpostene 

• Tilskuddsordningen 



Annet…

Melhus kommune er nå mot «Foyer»:

Målet er å gi ungdom mellom 16 og 23 år et godt og trygt botilbud.  Lengen på tilbudet 
er 3 år der det utarbeides et individuelt og forpliktende program med fokus på:

• Bo-trening

• Utdanning

• Yrkesopplæring

• Helse

• Økonomi

• Fritidsaktivitet og nettverk 

• Generell livsmestring

• Tilrettelagt overgang til egen bolig og jobb/aktivitet 


