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= Eget rom
= Felles rom
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7. Hvis du bor i en kommunal leilighet, må du
ha din egen individuelle husleiekontrakt for
å få bostøtte fra Husbanken.

2. Å bo i bofellesskap i en kommune vil være
annerledes enn å bo i et mottak. Du vil ha
et eget soverom, men du deler vanligvis
kjøkken, bad og eventuelle oppholdsrom.

8. Hvis du deler en privat leilighet som
kommunen ikke disponerer, må dere
søke bostøtte sammen.

3. Sett deg inn i hvilke plikter du har gjennom
husleiekontrakt og husregler.

9. Du må selv finne ny bolig hvis du flytter
ut av bofellesskapet.

4. Dere må skille klart mellom hva som er
felles (stue, bad, kjøkken) og privat
(ditt soverom).
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10. Du kan si opp leiekontrakten og flytte fra
bofellesskapet når du har skaffet deg en
egen bolig som du kan betale for.

Stue

Bad
Gang
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1. Å bo sammen med andre krever at alle tar
hensyn til hverandre.

5. Lag gjerne regler for hvordan dere skal
bruke fellesrommene.

Kjøkken

Soverom Soverom Soverom
1
2
3

6. Bli enig med dem du skal bo sammen med
om fordeling av husarbeid og fellesutgifter.
HUSREGLER
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Tips og huskeliste når du flytter inn
i et bofellesskap

Bofellesskap for
enslige flyktninger
Informasjon til deg som er enslig og får tilbud om
offentlig hjelp til bosetting i en kommune

Du finner også denne brosjyren som pdf på www.imdi.no/bosetting/bofellesskap
oversatt til ni ulike språk.
Brosjyren kan bestilles fra bestilling@imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Denne informasjonen er til deg som
– er enslig flyktning over 18 år,

er
Vi snakk råk
samme sp
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– har fått oppholdstillatelse

6. Du kan ikke fortsette å bo i mottak hvis du
takker nei til den kommunen og/eller boligen
du blir tilbudt.

– og trenger hjelp til å finne en kommune å bo i.

7. Det er vanligvis IMDi, og noen ganger
kommunen, som setter sammen bofellesskapet.

Alle som kan få tilbud om hjelp til bosetting av IMDi, får brev om dette i posten.
Hvis oppholdstillatelsen din har begrensninger eller vilkår, kan det bety at du
ikke får hjelp til bosetting. Du kan kontakte IMDi hvis du er i tvil.

8. Det er mest vanlig at personer med samme
språk, kjønn og alder deler bolig.
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9. Si fra til mottaksansatte hvis du vil bo med
noen du kjenner som også venter på å bli
bosatt (både i mottaket der du bor og andre
mottak).

Til deg som er enslig flyktning og venter
på bosetting
1
Tilbud om
bosetting i kommune

1. IMDi finner en kommune som kan ta imot
deg så raskt som mulig.
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Det er vanlig at unge mennesker i Norge deler
bolig. Det er flere fordeler med å dele bolig
med andre:
10. Du får raskere plass i en kommune.

3. Det er mangel på boliger til enslige i mange
kommuner. Noen kommuner kan derfor gi
deg et tilbud om å dele bolig med en eller
flere andre (bofellesskap).
4. Dersom du takker nei til den kommunen
IMDi tilbyr, og/eller boligen kommunen
tilbyr deg, mister du rett til introduksjonsordning og andre offentlige hjelpetiltak.
Dette gjelder også om tilbudet er et
bofellesskap.
5. Tilbudet gjelder fra du har fått brev fra IMDi
om bosettingskommune.

Enslig person bosatt i hybel/ettroms leilighet i Bergen kommune:
Månedlige inntekter

Månedlige utgifter

Introduksjonsstønad
etter skatt

9 975 kr.

Husleie (1 rom, 20 kvm)

3 912 kr.

Bostøtte

2 130 kr.

Strøm

1 122 kr.

Internett og fasttelefon
– abonnement
Til sammen

12 105 kr.

Til sammen

11. Du kan spare penger fordi dere deler
på husleie, strøm og andre utgifter
(se regnestykket).
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www.husbanken.no

458 kr.
5 492 kr.

Disponibelt etter at faste
utgifter er betalt

6 613 kr.

Enslig person bosatt i bofellesskap med to andre flyktninger i
Bergen kommune:
Månedlige inntekter

2. Du får bare ett tilbud om kommune av IMDi.

6

Det er økonomisk gunstig å bo i bofellesskap!

Månedlige utgifter

Introduksjonsstønad
etter skatt

9 975 kr.

Husleie (3-4 rom, 80 kvm)

Bostøtte

1 180 kr.

Strøm

617 kr.

Internett og fasttelefon
– abonnement

153 kr.

Til sammen

11 155 kr.

Til sammen
Disponibelt etter at faste
utgifter er betalt

2 130 kr.

2 900 kr.
8 255 kr.

Dette eksempelet gjelder Bergen. Prisforskjellen mellom å bo i et bofellesskap og alene kan være
noe forskjellig i ulike kommuner.

12. Du kan få individuell bostøtte fra Husbanken
selv om du bor i bofellesskap.

Eksempelet viser at du vil kunne ha rundt 1500 kroner mer til rådighet hver
måned etter at de faste utgiftene er dekket hvis du bor i bofellesskap.

13. Du blir kjent med flere mennesker.

I tillegg vil det være lavere etableringskostnader, til for eksempel kjøp av
møbler, eventuell opprettelse av fasttelefon og internett, hvis du bor sammen
med andre.

