
 

Informasjons- og dialogmøte om etablering av 
borettslag for personer med nedsatt 
funksjonsevne 
 

Rælingen kommune vil med dette invitere interesserte brukere/pårørende til 
informasjons – og dialogmøte om etablering av borettslag for personer med nedsatt 
funksjonsevne  

Mål og hensikt med møtet:  

 Skape en arena hvor man blir kjent med andre pårørende/brukere som 
sammen kan jobbe for etablering av borettslag med selveide boenheter 

 Sikre at brukere/ pårørende får god informasjon slik at man får et godt nok 
grunnlag for å kunne ta stilling til om de ønsker å gå videre inn prosjekt 
borettslag, ta stilling til eie/ leie bolig 

 Sikre informasjon og tidlig dialog for å få mest mulig treffsikre boligtiltak og 
bruk av virkemidler til bosetting 

 Gi informasjon om kommunens ansvar og utbyggingsplaner 
 

Møtedato:  03.04.18 

Tid:                 09.00-15.00 

Sted:        Rælingen rådhus, Ramstadslottet 

 

Program:  

Kl. 09.00-09.30  Åpning v / kommunalsjef Mette Aasrud 
Kommunens rolle og forpliktelser iht. lovverk og boligspørsmål/ 
strategi 

                              Planlagte boligprosjekter og behov v/ eiendomsenheten 
 
 
Kl. 09.30- 11.30 Husbankens virkemidler v /seniorrådgiver Edle Holt    

og Elise Mikkelsen 
Prosess og tilskuddsordninger/ låneordninger  
Beregningsmodeller/ vise handlingsrommet som finnes 
i.f.t økonomien for målgruppen når det gjelder å kunne eie egen 
bolig 
 



Kl. 11.30 -12.30   Lunsj 

 

Kl. 12.30 – 13.00     Borettslagsløsninger og erfaringer fra etablering av 
Salemstoppen Borettslag på Årnes, v/ 
prosjektleder/prosjektutvikler i BORI Utbygging AS, Terje 
Oterholt  

 

Kl. 13.00 – 14.30     Erfaringer fra etablering nye boliger i Bærum kommune, v/ 
boligkoordinator Bente Moe Eriksen og enhetsleder 
eiendom/bolig, Liv B. Hansteen. 

Bente Moe Eriksen vil i tillegg holde fremlegg med tema 
erfaringsdeling fra en pårørende i Bærum kommune, tema 
fordeler og ulemper ved å eie eller leie egen bolig 

 

Kl. 14.30- 15.00  Oppsummering og avslutning- veien videre 

 

Representant fra NAV Rælingen vil være tilstede på møtet fra kl 09.00-13.00 
tilgjengelig for spørsmål vedrørende NAV`s virkemidler/ bistand.  

Alle foredragsholdere, representant fra enhet for tilrettelagte tjenester og 
tjenestekontoret for helse og omsorg vil være tilstede hele dagen. 

Vi serverer lunsj og ber derfor om påmelding på e-post eller telefon innen den 
23.03.18 til:  

e-post: hanne.solvang@ralingen.kommune.no eller telefon 47 71 87 37. 

Andre spørsmål eller henvendelser kan rettes til samme e-post og/ eller 
telefonnummer. 

 

Vel møtt!  

 

 

 

 


