Digital Boligsosial konferanse 2021:

Hvordan hjelpe utsatte barnefamilier
mens barna fremdeles er barn?
Følg dette spennende webinaret og få mer innsikt om hvordan vi
kan hjelpe barnefamilier til å få bedre boforhold.
Temaer:
•
•
•

•

Hvem er de utsatte barnefamiliene?
Hva er Husbankens virkemidler?
Hva sier forskningen?
Praktiske eksempler fra kommunene

Onsdag 22. september

09.00 – 09.05

Velkommen

09.05 - 09.35

Ungt utenforskap og behovet for tverrfaglig innsats
Avdelingsdirektør/statistikksjef Ulf Andersen, Nav

09.35 – 09.45

Ekstra tilskuddsmidler til barnefamilier – Formål og erfaringer
Seniorrådgiver Edle Holt, Husbanken

09.45 – 09.50

Pause

09.50 – 10.20

Barna først – Erfaringer fra fire pilotkommuner sett fra kommunens og
boligkjøpernes perspektiv
Forsker Arne Holm, OsloMet

10.20 – 11.00

Erfaringer fra Kragerø og Larvik kommune:
Barna først – virkeliggjør boligdrømmen for lavinntektsfamilier?
Boligkonsulentene Kjersti Thomassen og Inger Liv Grønnerød, Kragerø
kommune
Barna først – Startlån og tilskudd som virkemiddel for kjøp av bolig
Virksomhetsleder Britt Helen Lie og boligkonsulent Janne Nyland, Larvik
kommune

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Om foredragsholderne:

Ulf Andersen er NAVs tallelskende og engasjerte statistikksjef – og en
fantastisk foredragsholder. Ulf er opptatt av hva tallene kan fortelle
oss, og leter stadig etter nye måter å sette sammen tall på for å oppnå
økt innsikt og kunnskap om trender, utfordringer og muligheter.

Edle Holt er seniorrådgiver ved Husbankens nasjonale kontor for
kommune og marked. Hun har over lengre tid hatt en sentral rolle i
utviklingen av startlånsordningen. Edle Holt har et stort engasjement
for barn og unge og at husbankens virkemidler kommer denne
gruppen til gode.

Arne Holm er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved
OsloMet og har i en årrekke forsket på ulike sider ved norsk
boligpolitikk. Spesielt har Holm jobbet inn mot de vanskeligstilte på
boligmarkedet og offentlige virkemidler for å skaffe særlige sårbare
grupper en bolig

Kjersti Thomassen og Inger Liv Grønnerød er boligkonsulenter i
Kragerø kommune. Kragerø er en av pilotkommunene i Barna først
forskningen til Oslomet. Kragerø har turt å snu tankesettet og har
boligetablert svært mange familier etter Barna først tankesettet, hvor
man hjelper familiene mens barna fortsatt er barn.

Britt Helen Lie og Janne Nyland jobber aktivt for å hjelpe barnefamilier
til et godt bosted. Gjennom sitt arbeid ved boligkontoret tildeler de
hvert år 50 startlån til denne gruppen. Med et låneopptak på 150
millioner og tilskudd gis det muligheter for gode resultater.

