Har du hybel til leie?
Vi vil gjerne komme i kontakt med samfunnsbevisste huseiere som ønsker seg en god leietaker.
Hero kompetanse vil i samarbeid med Husbanken i 2014
og 2015 gjennomføre et prosjekt om innvandrere i
leiemarkedet i Bergen. Formålet med dette arbeidet er å
kartlegge grepene som sikrer gode og trygge leieforhold
for både leietakere og utleiere. Arbeidet krever ingen
innsats fra huseier ut over det å ha et normalt leieforhold
til en av våre kompetente prosjektmedarbeidere. Disse
er alle trygge betalere, og bidrar frivillig i dette
prosjektet.

«Inn i egen bolig» er et prosjekt som
skal belyse hvordan innvandrere
lykkes som leietakere i det private
boligmarkedet. Prosjektgruppen består
av 10 prosjektmedarbeidere, som alle
er innvandrere som skal finne ny bolig,
samt en prosjektledelse.

Vi vet at et trygt og godt sted å bo danner grunnlag for et bra liv. For mange bergensere gir det
private leiemarked denne muligheten. Men innvandrere utgjør en svak gruppe blant de som søker
leiebolig i Bergen, gode personlige og økonomiske forutsetninger til tross.
En utfordring er at gode relasjoner er viktig for et bra leieforhold, men at relasjoner tar tid å bygge.
Vi vet også at rask etablering i det private leiemarked er betydningsfullt for innvandrere, fordi det gir
stabilitet og gode vilkår for å kunne bli selvstendige medlemmer av samfunnet. Dette er et gode for
både den enkelte og samfunnet som helhet.
Erfaringene fra integreringsarbeid i Norge de siste årene viser et behov for å finne enkle og nyttige
grep som skaper trygge og gode leieforhold, for både utleier og leietakere med innvandrerbakgrunn.
Tillit, kunnskap og gjensidig forståelse er forutsetninger i et sunt leieforhold. I prosjektet «Inn i egen
bolig» ønsker vi å lage en enkel oppskrift på hvordan en best kan oppnå dette.
Vi ønsker å komme i kontakt med huseiere som søker etter leieboere. Basert på huseiers ønsker vil vi
se om vi kan anbefale en av våre prosjektmedarbeidere som en potensiell leieboer.
Alle våre prosjektmedarbeidere har gode referanser.

Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Introduksjonssenteret for flyktninger (Bergen
kommune), IMDi Vest, BKK og Hero kompetanse.
For mer informasjon, kontakt:
Olav Aanestad
Prosjektleder, Hero kompetanse Bergen
Mob: 95 23 33 23 / Tlf: 55 30 80 16
olav.aanestad@hero.no

