
– et felles ansvar for

stat og kommune

Boliger til flyktninger og innvandrere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
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Å bo godt og trygt er en forutsetning for et godt og 
verdig liv, og utgjør grunnlaget for integrering og delta-
kelse i samfunnslivet; arbeid, fritid og god helse.
Innvandrere møter utfordringer på boligmarkedet som
til dels er spesifikke for denne gruppen.  

De fleste innvandrere integreres og etablerer seg på
boligmarkedet på egenhånd, men mange nyankomne
flyktninger og innvandrere er avhengige av offentlig
bistand. En del innvandrere som er i arbeid og har vært
i Norge en stund, har likevel problemer med å få lån til
bolig i det private markedet. Dermed er de i større grad
avhengig av offentlige støtteordninger, og kommunenes
arbeid og hjelp med boligetablering er grunnleggende.

Pr 1.1.2006 bodde det ca 318 000 personer i Norge
som har innvandret til landet. Om lag 117 000 av dem
har flyktningbakgrunn1. Innvandrerne i Norge kommer
fra over 200 ulike land, og har svært forskjellig erfa-
ringsbakgrunn, og ulike ressurser og utfordringer.
Tilsvarende finnes det et stort mangfold av gode grep
og løsninger i bosettings- og integreringsarbeidet rundt
om i landets kommuner. Gjennom et godt samspill
mellom staten, kommunene, lokalt næringsliv, frivillige
organisasjoner og den enkelte boligsøker oppnås gode
resultater i mange lokalsamfunn. Kommunene er den
sentrale aktøren på lokalplan, mens staten primært
bidrar med overføring av økonomiske ressurser og
kompetanse til kommunene.  

Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektora-
tet (IMDi) samarbeider tett og ønsker å bistå kommu-
nene og bidra til å styrke bosettings- og integrerings-
arbeidet. Husbanken er et kompetansesenter for bolig-
sektoren, med boligsosialt arbeid som et av hovedsat-
singsområdene. IMDi er statens kompetansesenter for
integrering og mangfold, og har ansvar for å iverksette
statlig politikk på dette området. 

Husbanken og IMDi administrerer økonomiske vir-
kemidler som kan bidra til at også innvandrere kan
skaffe seg gode boliger. Støtte gis også til tiltak som leg-
ger til rette for integrering.  Husbanken og IMDi opp-
fordrer kommunene til å bruke virkemidlene i sammen-
heng. Kombinert med kommunenes egen kompetanse,
vil dette kunne bidra til vellykket bosetting av flykt-
ninger og at flere innvandrere får mulighet for å kjøpe
egen bolig. 

Lokalkunnskap og lokal tilpasning av virkemiddel-
bruken øker mulighetene for å oppnå gode resultater.
Både Husbanken og IMDi har regionale apparater som
kan gi råd og besvare spørsmål om effektiv bruk av
støtteordningene. Kontaktinformasjon til regionkonto-
rene finner du på baksiden av brosjyren. Husbankens
regionkontorer kan også bistå med regneeksempler for
de ulike tilskuddsordningene.

Lykke til med arbeidet!

1Tall fra SSB. Inkluderer kun personer som har faktisk innvandret, ikke etterkommere. Tallet på flyktninger inkluderer familiegjenforente.

Forord

Geir Barvik
Administrerende direktør

Husbanken 

Osmund Kaldheim
Direktør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet



3

IMDi og Husbanken ønsker med denne brosjyren å
sette fokus på hvordan de statlige boligvirkemidlene
kan benyttes overfor flyktninger og innvandrere.

Mangel på egnede boliger har i flere kommuner
lenge vært en flaskehals i arbeidet med bosetting av
flyktninger. Det har ført til at en del personer som har
fått oppholdstillatelse har blitt boende altfor lenge i
asylmottak i påvente av ledig bolig i en kommune.
Husbankens tilbud om lån og tilskudd kan sammen
med IMDis tilskudd til kommuner som bosetter flykt-
ninger spille en viktig rolle i en slik situasjon.

Et sentralt virkemiddel er bostøtteordningen. Alle
nyankomne innvandrere som mottar introduksjonsstø-
nad kan søke om bostøtte. Det er viktig at både bolig-
kontor og flyktningkontor i kommunen er oppmerk-
som på dette. 

Mange innvandrere starter sin boligkarriere som
leietakere.  Leiemarkedet i Norge er begrenset, derfor
vil kjøp av egen bolig – eventuelt med bistand fra
Husbanken – etter hvert være aktuelt og naturlig for
mange. For øvrig gjelder Husbankens ordninger for alle
innbyggere som har fast bopel i Norge.

Tilskuddsordninger kan kombineres
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IMDi forvalter en rekke tilskuddsordninger rettet mot
kommunene. I første rekke er disse knyttet opp mot
bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram.

Integreringstilskuddet
Integreringstilskuddet utbetales til kommuner som
bosetter flyktninger og personer med opphold på
humanitært grunnlag, samt familiegjenforente med
disse. Satsene for 2006 er 450 000 kroner per voksen
og 430 000 kroner per barn. Tilskuddet utbetales over
en femårsperiode2. Tilskuddet skal blant annet finansi-

ere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduk-
sjonsordningen, flyktningkontortjenester og utgifter til
boliger og boligadministrasjon.

Funksjonshemmede/Personer med atferdsvansker
Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funk-
sjonshemminger eller atferdsvansker kan kommunene
søke ekstraordinære tilskudd. Kommunene kan enten
søke om et engangstilskudd på 140 000 kroner, eller et
tilskudd på inntil 700 000 kroner per år i inntil fem år
etter første bosetting. 700 000 kroners tilskuddet forut-

2For familiegjenforente med personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag utbetales det tilskudd i tre år.

Tilskudd fra IMDi
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setter som hovedregel at tildeling av tilskuddet er
avklart før personen bosettes (forhåndstilsagn).
Tilskuddet kan benyttes til å dekke ekstraordinære
kommunale utgifter som ikke dekkes av andre instanser.

Enslige mindreårige
Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil
kommunen få utbetalt et særskilt tilskudd til og med
det  året personen fyller 20 år. Tilskuddet kommer i
tillegg til integreringstilskuddet. Per 2006 er tilskud-
det på 102 800 kroner per år per person. Tilskuddet
for bosettingsåret beregnes fra måneden vedkom-
mende blir bosatt.

Eldre
Ved bosetting av flyktninger som har fylt 60 år vil kom-
munen få et engangstilskudd på 120 000 kroner. Dette
kommer i tillegg til integreringstilskuddet.

Prosjektmidler
IMDi forvalter en rekke midler til utprøving av tiltak
og metoder innen blant annet introduksjonsprogram,
obligatorisk norskopplæring, andre kvalifiseringstiltak
og styrking av likeverdige offentlige tjenester. 

Prioriteringene og størrelsen på midlene vil kunne
endre seg fra år til år.

Mer informasjon om alle typer tilskudd finnes på
www.imdi.no. 

Bruk av tolk – ditt ansvar

Alle innbyggere skal ha et likeverdig offentlig tilbud, uavhengig av etnisk eller nasjonal opprinnelse. I en del
situasjoner hvor brukeren har manglende norskkunnskaper, kan tolking og oversettelser være nødvendig for
at brukeren skal få en likeverdig behandling. Tolking gjør deg som offentlig ansatt i stand til å informere, 
veilede og høre partene på tross av språkbarrierer.

Det er du som offentlig ansatt som er ansvarlig for at kommunikasjonen er tilfredsstillende, og at saken
blir tilstrekkelig opplyst. 

Fagpersoners og tjenestemenns plikt til å informere, veilede og høre sine tjenestemottakere er nedfelt 
i norske lover som forvaltningsloven, menneskerettighetsloven, domstolloven, pasientrettighetsloven, helse-
personelloven mv. samt i internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet. 

Kvalitetssikring av tolketjenester

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og administrerer og kvalitetssikrer nasjonalt 
tolkeregister. Det er et innsynsregister som gir en samlet oversikt over Norges praktiserende tolker og deres
kvalifikasjoner. Tolkene er rangert i fem kategorier der statsautoriserte og utdannede tolker utgjør de tre
øverste kategoriene. Ansatte i offentlig sektor oppfordres til alltid å benytte den best kvalifiserte tolken.
Nasjonalt tolkeregister er allment tilgjengelig via www.tolkeportalen.no. Her kan du også laste ned brosjyren
«Å samtale via tolk» samt lese annen nyttig informasjon om tolking i offentlig sektor.  
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Husbanken har en rekke tilskuddsordninger, noen er
rettet mot kommunen, mens andre er personrettede.
Gjennom bruk av de ulike ordningene kan mennesker
som er i en svak posisjon på boligmarkedet få hjelp til
å skaffe seg en god bolig eller bli boende i sin bolig.
Dette gjelder både for personer som har svak økonomi,
og personer som har behov for tilpasning av boligen.   

Bostøtte
Formålet med bostøtten er å bidra til at eldre, uføre og
barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe
eller bli boende i en god bolig. Ordningen kan bidra til
å gjøre flyktninger uavhengig av sosialhjelp for å
dekke boutgifter. Også personer som deltar i introduk-
sjonsprogrammet har rett til bostøtte. Bostøtten er
behovsprøvd, og det som avgjør om husstanden kan
motta bostøtte er husholdningens økonomiske situa-
sjon, det vil si forholdet mellom inntekt og boutgifter.
På www.husbanken.no finnes et beregningsverktøy for
bostøtte. 

Startlån
Startlån er en behovsprøvd ordning ment for vanskelig-
stilte personer som har problemer med å etablere seg
eller bli boende i egen nøktern og egnet bolig. Lånet kan
være topplån der andre gir grunnfinansieringen, eller
finansiere hele boligkjøpet. Også i forbindelse med refi-
nansiering eller utbedring som bidrar til at husstanden
kan bli boende i nåværende bolig kan startlån benyttes.
Husstandens helhetssituasjon er avgjørende, og forhold
som kan ha betydning er antall medlemmer i husstanden
og høye faste avgifter. Ved tildeling av startlån er det vik-
tig at kommunene gjør en individuell skjønnsvurdering
av søkerne for eksempel når det gjelder stordriftsforde-
ler for husstander med mange personer, og ikke kun
benytter seg av satser for standardforbruk (for eksempel
Sifo-satser).  Kommunen fatter vedtak om startlån, mens
tapsrisikoen deles mellom kommunen og Husbanken. 

Lån og tilskudd fra Husbanken

Foto: Jørn B Olsen / Rolf Sørensen/NN/Samfoto
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Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd kan gis i kombinasjon med startlån for å
redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd,
og det legges vekt på boligbehovet og om den økono-
misk vanskelige situasjonen er av varig karakter.
Husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjø-
rende. 

Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskudd til tilpasning kan gis husstander der minst
et medlem er funksjonshemmet, over 60 år eller sosialt
vanskeligstilt. Tilskuddet skal gå til mindre utbedringer
eller spesialtilpasning av boligen slik at denne over tid
kan fungere godt i forhold til spesielle behov.
Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader inntil 40
000 kroner per bolig. Hvis utbedringen er dyrere kan
ordningen kompletteres med lån og tilskudd. 

Boligtilskudd til utleieboliger
Tilskuddet blir tildelt av Husbanken til kommuner, stif-
telser og lignende som etablerer utleieboliger for van-
skeligstilte på boligmarkedet. Formålet med tilskuddet
er å øke antall utleieboliger til vanskeligstilte.

Prosjekteringstilskuddet
Tilskuddet gis til tilpasning av bolig, og det kan søkes
om tilskudd i forbindelse med nybygging, kjøp av bolig
og ombygging. Husbanken kan gi tilskudd til dekning
av arkitekthonorar for inntil 15 timers arbeid, pluss
omkostninger til reise og kopiering. Tilskuddet kan gis
til funksjonshemmede, og til personer over 60 år.
Søknad om tilskudd sendes Husbanken etter påtegning
i kommunen.

Kompetansetilskuddet
Husbankens kompetansetilskudd gis til utviklingspro-
sjekter der en gjennom kreativitet og nytenking ønsker
å prøve ut nye løsninger. Videre gis det tilskudd til

utvikling av ny kunnskap på ulike temaer innenfor
boligpolitikken som for eksempel boligetablering av
flyktninger, innretningen av virkemidler rettet mot van-
skeligstilte og bostedsløshet. Tilskuddet blir også brukt
til å støtte arbeidet med å utarbeide veiledere og infor-
masjonsmateriell. 

Migranorsk – boligkunnskap for voksne innvan-
drere

Husbanken og Migranorsk har utarbeidet en nettba-
sert opplæringsmodul om boligkunnskap: ”Bo i
Norge”. En spennende kombinasjon av video, lyd og
bilder gjør språkundervisningen motiverende, differen-
siert og effektiv for den enkelte. ”Bo i Norge” kommer
på syv språk, inklusiv norsk. Programmet følger lære-
planen i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-
vandrere. Det finnes også en mindre omfattende modul
basert på utdrag av opplæringsmodulen, med fokus på
informasjon om forhold som vil gjøre det enklere for
mange når de skal skaffe seg en bolig. Den vil bli gjort
tilgjengelig via boligkontorer, hos flyktningetaten,
gjennom introduksjonsprogrammet, på asylmottak, på
bibliotek og på helsestasjoner. 

Utfyllende informasjon om Husbankens ulike ord-
ninger finnes på www.husbanken.no. 

Faglig bistand fra Husbanken
I tillegg til de økonomiske virkemidlene, kan
Husbanken også tilby faglig bistand i planlegging og
gjennomføring av boliganskaffelse og drift av boligom-
råder. Husbanken er i økende grad en kompetansebank
som sammen med andre statlige og lokale aktører, kan
bistå kommunene i bosettingsarbeidet og gi råd om
bolig- og finansieringsløsninger for innvandrere som
skal etablere seg i egen bolig. Husbankens regionale
kontorer bør kontaktes om spørsmål omkring boligan-
skaffelse for flyktninger og andre innvandrere.
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Husbanken IMDi

Hovedkontoret IMDi sentralt
Grønland 1 Hausmannsgate 23
Postboks 824, Bedriftssenter Postboks 8059 Dep.
3007 Drammen 0031 Oslo
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region øst IMDi Øst
Støperigata 1 Hausmannsgate 23
Postboks 1243, Vika Postboks 8059 Dep.
0110 Oslo 0031 Oslo
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region sør IMDi Sør
Skytebanen 14 Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9
Serviceboks 626 Postboks 647
4809 Arendal 4666 Kristiansand
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region vest IMDi Vest
Østre Muralmenning 7 Bugården 8
Postboks 7650 Postboks 159 Sandviken
5020 Bergen 5812 Bergen
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region Midt-Norge IMDi Midt-Norge
Peter Egges plass 2 Peter Egges plass 2
7005 Trondheim 7005 Trondheim
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region Bodø IMDi Nord
Torvgata 2 Havnegata 28
Postboks 384 Postboks 83
8001 Bodø 8502 Narvik
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00

Region Hammerfest IMDi Indre Øst
Sjøgata 6 Storgt. 10, 6. etg.
Postboks 480 Postboks 1253
9615 Hammerfest 2806 Gjøvik
Tlf. 815 33 370 Tlf: 24 16 88 00


