Oslo, 14. april 2020
Til Barne- og familiedepartementet

Innspill til samarbeidsstrategi – barn og unge i lavinntektsfamilier
Takk for at vi fikk delta på innspillmøte om samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsgrupper 12.
desember 2019 i Drammen. Huseierne ønsker å komme med et skriftlig innspill.
Om Huseierne
Huseierne representerer boligeiere fra hele landet. Medlemmene våre bor i leiligheter, i rekkehus og
i eneboliger. Vi bor i borettslag, sameier og selvstendige enheter. Vi er 225.000 medlemmer og
nærmere en million mennesker står bak medlemskapene.
Betydningen av å eie eget hjem
Strategien skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig
råd og fokusere på tiltak som gir barna like muligheter som sine jevnaldrende. Sårbare grupper som
barn og lavinntektsfamilier ser ut til å være mest påvirket av sine boforhold.
Forskning har vist at gode og trygge boforhold er potensielt viktig for å kunne realisere effekter på
andre velferdsområder. Eierskap til egen bolig gir bedre helse, høyere utdanning og kortere
arbeidsledighetsperioder1. Leietakere har større sannsynlighet for å bo trangt og rapporterer oftere
om bomiljøproblemer enn boligeiere. Mye tyder på at det å bo trangt påvirker utdanningsutfall
negativt2.
Huseierne mener at alle skal kunne oppleve tryggheten og friheten ved eie og ta vare på eget hjem.
Eierskap til egen bolig kan styrke mulighetene til barn og unge som vokser opp i familier med dårlig
råd, og bidra til å forebygge at fattigdom går i arv.
Huseierne ønsker at Husbanken og bankene tilbyr førstehjemslån eller startlån til unge i
etableringsfasen med langsiktige og gunstige vilkår slik at flest mulig kommer seg inn på
boligmarkedet. Tiltakene bør også tilpasses lavinntektsfamilier med behov. Vi ønsker at det kommer
flere leie-til-eie-prosjekter for å senke terskelen for førstegangskjøpere og at alle med dokumentert
behov får tilbud om bostøtteordning.
Det å eie egen bolig er et grunnleggende velferdsgode. I Norge er det tverrpolitisk enighet om at i
tillegg til arbeid, er det å eie sin egen bolig den beste måten å unngå fattigdom. Den norske
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskningsrapport-boligen-viktig-for-hverdagendin/id2624881/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2010.01.2019&utm_content=Boli
gpolitikk%20og%20Aktuelt%20fra%20Kommunal-%20og%20moderniseringsdepartementet
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https://www.regjeringen.no/contentassets/145a82e2cfc24937861e94b5a66954f4/institutt-for-samfunnsforskning---boforhold-ogvelferd---rapport-2-2019.pdf
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boligmodellen er unik og 82,2 prosent av nordmenn bor i en bolig eid av én i husholdningen. Bolig er
nordmenns viktigste formuesobjekt og spareform og den høye andelen boligeiere bidrar til en
jevnere formuesfordeling. Huseierne ønsker at flest mulig skal kunne eie og bo i sin egen bolig.

Vennlig hilsen
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