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Alle trenger et trygt hjem
Nasjonal strategi for den sosiale 

boligpolitikken 2021-2024

Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den 

sosiale boligpolitikken (2021-2024) (regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/alle-trenger-et-trygt-hjem-nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024-2.des.20.pdf


1. Barna først og gode tiltak

2. Demografi og gode tiltak
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Barnefamilier

• Dårlige boforhold går i arv
• barn som bor dårlig gjør det 

dårligere på skolen

• verre hos eldre barn

• økt sannsynlighet for behov for 
sosialhjelp i voksen alder

• Oppvekst i eid bolig gjør det 
mer sannsynlig å fullføre 
videregående skole

Skjermbilde: velferd.no
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Å eie bolig kan også være et  
virkemiddel for å bekjempe fattigdom

Bolig – mål → hjem

• trygghet og kontroll, 
tilfluktssted

• reflekterer ens ideer, 
verdier og status

• noe permanent, som man 
kan endre og prege

• sentrum i livet, 
utgangspunkt for 
aktiviteter

Bolig - virkemiddel for å 
bekjempe fattigdom

• eid bolig gir økt økonomisk 
trygghet

• reduserer kostnader

• bygger formue

• eid bolig bidrar til å forhindre at 
fattigdom går i arv – man kan 
bistå egne barn gjennom å stille 
sikkerhet
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Barna først
- til god og trygg bolig
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Boutgiftsbelastning - leie versus eie i lavinntektsgrupper
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Over 16 år: 

384 000 mer til disposisjon og 

3,8 mill kr i økt formue*
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Leie Eie Egenkapital/formue Ekstra til disposisjon

*Illustrasjonseksempel basert på tallene i foregående tabell for boligprisutvikling for boliger kjøpt for 2 000 000 kr i hhv. 2020, 2015, 2010 og 2005, samt 

nedbetaling av startlån på 2 mill kr (30 års løpetid og fastrente) i samme tidsrom. Eksempelvis gir en leiekostnad på 12 000 kr/mnd kontra en eiekostnad på 10 

000 kr/mnd, totalt 384 000 kr til disposisjon til andre utgifter over en periode på 16 år.  
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Kunnskapsgrunnlag 

for beslutning og 

handling

SSB har på oppdrag fra 

Husbanken kartlagt hvor 

mange barn i 

lavinntektsfamilier som bor 

trangt og i leid bolig. 

Risikofaktorer

• lavinntekt

• leid bolig

• trangboddhet
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118Andel barn i husholdninger som er trangbodd, med lavinntekt og som leier i Trøndelag (2021)
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Startlån utbetalt i Trøndelag – andel til barnefamilier

2019

733  mill

Andel barnefam; 52%

2020

911 mill

Andel barnefam; 52%

2021

982 mill

Andel barnefamilier 52%

2022 (25.10.22)

1172 mill

Andel barnefamilier 59%
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707 barnefamilier fikk avslag på 

startlån

125 barnefamilier fikk avslag 

pga. manglende betjeningsevne
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Startlån til barnefamilier kan frigjøre boliger til flyktninger 

125 trønderske barnefamilier fikk avslag på søknad 
om startlån pga. manglende betjeningsevne  i 2021 

Flere kan få startlån – bruk mulighetene og 
handlingsrommet!

Fra leie til eie frigjør leieboliger til nye beboere – for 
eksempel ukrainske flyktninger
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Velkommen til trygge 

hjem Trøndelag

Læringsnettverk om vanskeligstilte barnefamilier 



1. Barna først og gode tiltak

2. Demografi og gode tiltak
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Krig, renteøkning, økte strømpriser 
og inflasjon
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Forslag til statsbudsjett for 2023

Store endringar knytt til verkemidla

Fjerna/nulløyving på tilskotsordningar

• Tilskot til utleigebustader

• Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheim

Nye tilskotsordningar

• Tilskot til energitiltak i utleigebustader, 
omsorgsbustader og sjukeheimar, i tillegg til 
energitiltak i studentbustader ;  475 mill

• Tilskot til generelle bustadtiltak i distriktskommunar ; 
6 mill til pilotering av tiltak - i  samarbeid med 
distriktssenteret
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Forslag til statsbudsjett for 2023

Tilskot til utleigebustader vert avvikla

• Foreslått avvikla for frigjere midlar:

«For å frigjøre midler til tiltak som 
kommer flere til gode, foreslår 
regjeringen å avvikle tilskudd til 
utleieboliger og forsøk med nye 
boligmodeller»

• Løyvingar på posten er knytt til tidlegare gitt 
tilsegn (154 mill. kroner gitt i 2022)
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Prop. 1 S  (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 –
vedr. investeringstilskudd

• Regjeringen foreslår:
• «I statsbudsjett for 2023 foreslås det å ikke prioritere egne 

stimuleringsmidler til formålet»

• Og melder samtidig; 

• « Bo trygt hjemme-reform  kommer i 2023»

http://www.regjeringen.no/id2931571
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Demografiske endringer

2020: 230 000
2020-2030:  + 130 000
2030-2040:  + 130 000
2040: 490 000

I distriktskommuner vil 1 av 4 
være over 70 år i 2040.

ANTALL ELDRE OVER 80 
ÅR MER ENN DOBLES 
FRAM TIL 2040

3 AV 4 BOLIGER ER OPPFØRT 
MED LAVERE KRAV TIL 
TILGJENGELIGHET 

• Boligmassen er dominert av 
eneboliger

• Nær 1,9 millioner boliger er over 20 
år gamle og oppført i en tid med 
lavere krav til tilgjengelighet

• I distriktene dominerer eneboliger
• Lav nybygging av mer tilgjengelige 

boliger i distriktskommuner

ELDRE I UEGNEDE BOLIGER

• 245 000 eldre over 67 år bor i en 
bolig som er uegnet for 
alderdommen

• 110 000 av disse tilhører en husstand 
der noen allerede har et behov for 
tilrettelegging

Eldre i distriktene mest utsatt
• Lav tilvekst av nye, tilgjengelige boliger
• Nye boliger er mye dyrere enn brukte 

boliger – redusert kjøpekraft og 
høyere risiko

• Selv med nedbetalt boliglån må 

mange låne mye for å kunne kjøpe ny
bolig

PRESSET PÅ PLEIE- OG 
OMSORGSTJENESTENE 
ØKER

Andel som bruker en eller 
annen form for 
omsorgstjenester:

67-79 år: 12 prosent
80-89 år: 50 prosent
Over 90 år: 90 prosent

ØKONOMI KAN HINDRE 
BYTTE ELLER OMBYGGING 

• 141 000 er minstepensjonister 
(nettoinntekt 16 900 kr/mnd, ca. 7 
400 disponibelt til bolig)

• For eldre med lav inntekt 
kreves: 

• Lån
• Tilskudd
• Bostøtte

https://ssb1.maps.arcgis.com/app
s/MapSeries/index.html?appid=8f
eeedde1c2a40aa99cc5f0a3bc7fb1
3

Kilde: SSB

MOTIVASJONS-
UTFORDRINGEN

• 9 av 10 vil bli boende i 
nåværende bolig - men 
mange vurderer boligen 
som uegnet for 
alderdommen

• 9 av 10 vil ha boligkvaliteter 
som gjør det enklere å bo 
hjemme lengst mulig – men 
få planlegger å flytte eller 
tilpasse boligen

Boligutfordringene

https://ssb1.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8feeedde1c2a40aa99cc5f0a3bc7fb13
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Fortsett  med planlegging og tiltak for 
en bærekraftig eldreomsorg!

Fra Frøya kommune
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Driftskostnad i 

hjemmetjenester 

per bruker

Driftskostnad per 

sykehjemsplass

Tall henta fra KOSTRA for 2016 og gjennomsnittlig byggekostnad for sykehjemsplass i pressområder (Husbanken)

Byggekostnad per 

sykehjemsplass

247 000 

kroner 
1 387 000 

kroner 4 150 000 

kroner 

https://www.ssb.no/statbank/table/07800/tableViewLayout1/
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5037 Levanger

5026 Holtålen

5057 Ørland

5036 Frosta

5021 Oppdal

5038 Verdal

5047 Overhalla

5028 Melhus

5032 Selbu

5054 Indre Fosen

5056 Hitra

5041 Snåase - Snåsa

5061 Rindal

5027 Midtre Gauldal

5058 Åfjord

5022 Rennebu

5025 Røros

5014 Frøya

5043 Raarvihke - Røyrvik

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) 2021

Kilde; SSB/Kostra
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Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)
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5029 Skaun

5031 Malvik

5001 Trondheim

5028 Melhus

5038 Verdal

5047 Overhalla

5053 Inderøy

5057 Ørland

5037 Levanger

5035 Stjørdal

5006 Steinkjer

5059 Orkland

5027 Midtre Gauldal

5021 Oppdal

5036 Frosta

5056 Hitra

5055 Heim

5014 Frøya

5054 Indre Fosen

5025 Røros

5007 Namsos

5032 Selbu

5060 Nærøysund

5026 Holtålen

5041 Snåase - Snåsa

5022 Rennebu

5020 Osen

5045 Grong

5034 Meråker

5058 Åfjord

5061 Rindal

5049 Flatanger

5042 Lierne

5046 Høylandet

5033 Tydal

5044 Namsskogan

5043 Raarvihke - Røyrvik

Kilde; SSB/Kostra



29

Dårleg tilpasse bustad fører til at:

• Heimetenesta bruker meir tid per 

besøk

• må oftare på besøk

• den som bur i bustaden må flytte 

til omsorgsbustad eller 

sjukeheim tidlegare
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Flere eldre vil bo hjemme og 

motta helsetjenester der

• eksisterende boligmasse må  

tilpasset den enkeltes  

funksjonsnivå

• Husbanken prioriterer tiltak som 

bidrar til at folk kan bo hjemme 

lenger for å avlaste 

omsorgssektoren
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Sosial bærekraft i boligpolitikken:

Strategi for fleire boliger for eldre (skisse)

1. Kartlegging og
motivasjon

2. Rådgivning 3. Bytte/bygge om bolig

Kartlegging i alle kommuner
• nåværende og framtidige 

behov for boliger egnet for 
eldre

• alle eksisterende boligers 
egnethet for eldre

• behovet for kommunale lån og 
tilskudd til bytte eller bygge 
om bolig

• Utvikling av digitalt 
kartleggingsverktøy

Motivere eldre til å bytte bolig 
eller bygge om boligen
• informasjonskampanje for å 

motivere til økt etterspørsel og 
dermed økt tilbud av boliger 
for eldre

• oppærings- og informasjons-
tiltak mot kommuner

• boligrådgivningstjeneste i 
kommunene

Etablering av 
boligrådgivningstjeneste i 
kommunene

• gi kommunene klare 
anbefalinger om hvordan de 
kan organisere sitt 
boligrådgivningsarbeid

• skissere en arbeidsprosess 
som viser hvordan 
kommunene kan lykkes med 
etablering og drift av en slik 
tjeneste

• bruke informasjon og funn 
fra pågående FoU-oppdrag 
for å sikre kunnskapsbaserte 
råd fra Husbanken til 
kommunene

• utfordre kommunene til å 
teste ut alternative modeller 
for organisering av 
boligrådgivningstjenesten

Bytte bolig Bygge om bolig
Bruke/utvikle 
virkemidler som 
stimulerer til oppføring 
av flere boliger med 
livsløpsstandard som 
eldre med lav inntekt har 
råd til å bo i:
• tilvisningsavtaler
• lån til borettslag for 

eldre, med inntil 50 års 
nedbetalingstid

• flere livsløpsboliger 
gjennom Husbankens 
låneramme

• konsept for 
trygghetsboliger, jf. egen 
utredning utarbeidet for 
HOD

• startlån til eldre som bor 
i uegnet bolig

Stimulere eldre til å  
gjøre forebyggende 
tiltak og tilpasse 
boligen, helst før 
behovet oppstår:
• tilskudd til utbedring 

av egen bolig slik at en 
kan bo i boligen hele 
livet

• lån til oppgradering for 
enkle tiltak til eldre 
over 65 år

• målretting av tilskudd 
til heis
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Husbankens virkemidler

• lån til oppgradering

• lån til livsløpsbolig 

• tilvisningsavtaler 

• startlån (eid bolig)

• bostøtte
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Kommunens virkemidler

• tilskudd til tilpasning og 

etablering

• tilskudd til prosjektering og 

utredning

• bygge nye boliger 

• informasjonstiltak overfor 

befolkningen 

• økonomiske rådgiving

• byggteknisk rådgiving

• hjelpemidler og tilskudd - NAV 

Hjelpemiddelsentral
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Tilskudd til tilpasning

• bidrar til å finansiere gode og varige 

løsninger tilpasset den enkeltes 

behov ved nedsatt funksjonsevne 

• gjør at personen kan fortsette å bo i 

eget hjem

• fører til en mer tilgjengelig 

boligmasse og kan redusere press på 

kommunale tjenester, omsorgsboliger 

og sykehjem 

• til alle typar bustadar
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• Tilskotet har ein god effekt – utset 

behov for omsorgsbustad eller 

sjukeheimsplass

• 3 av 10 som fekk avslag måtte 

flytte til institusjon

• 7 av 10 personar som fekk 

tilskotet hadde truleg flytta på 

institusjon utan tilskot
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Mykje å spara for samfunnet om eldre kan bu heime 
samanlikna med sjukeheim/heildøgnstenester

• Berekning gjort med bakgrunn i 
noverande heimetenestebehov og 
framtidig behov for institusjonsplass 
over fire år

• Berekning med utgangspunkt i ei 
rehabilitering av bad og toalett på 
200 000 kroner

• Kostnadsskilnad: 1,3 mill. kroner gitt 
føresetnadane

Bjerkmann, I. L., Holden, M. B. og Kristiansen, A. (2019). Kostnader og nytte 
ved boligtiltak i eldres private hjem. Vista Analyse. Rapport 2019/01 

https://vista-analyse.no/site/assets/files/6588/va-rapport_2019-01_kostnader_og_nytte_ved_boligtiltak_i_eldres_private_hjem.pdf


Noen eksempler
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Snåsa sentrumsboliger

• 12 brl-leiligheter på 65 m2

• Kommunen – en aktiv 

tilrettelegger og et bindeledd 

i boligutviklinga

• Lån til BRL fra Husbanken

• 12 nye leiligheter er under 

utvikling, 9 av 12 er solgt



Kommunen som 

pådriver - kjøp i 

private prosjekter
• Eksempel Røyrvik, Åfjord og Grong

• Kommunen løser egne boligbehov og 

stimulerer samtidig markedsaktører til 

nybygging av gjentatte boliger til 

eie/leie, gjennom kjøp av boliger i 

private prosjekt

Foto: Bygdekanten

Foto: Distriktssenteret

Foto: Byggmester Kjølstad
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Tilgjengelige boliger for eldre på Steinkjer

• Heis

• Parkeringskjeller

• Livsløpsbolig

• Rett ved butikk

• Miljøvennlig

• Borettslag – innskudd 

880 – 1,2 mill. 

• Lån fra Husbanken
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Tilvisningsavtale i Heim kommune 
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• Kommunen kjenner behova for bustader 
og utvikling av lokalsamfunnet framover

• Private aktørar har god kunnskap om 
bustadmarknaden og gjennomføring

• Husbanken har økonomiske verkemiddel, 
kunnskap og bustadkompetanse

Kor godt samarbeider desse tre i din 
kommune?

• Ta kontakt med Husbanken  - vi bidra gjerne!

Lokal samfunnsutvikling med fokus på bustad

Eit samarbeid mellom kommunen, Husbanken og 
private aktørar
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– Vi legger til rette for at eldre kan 

flytte inn til sentrum i leiligheter og 

omsorgsboliger når de ikke lenger 

kan bo i eneboligene sine. Her er det 

kort vei mellom butikker, apotek, 

kafeer og andre tjenestetilbud. Det 

gjør at de eldre klarer seg lenger i 

eget hjem. 



6 pensjonerte håndverkere meldte seg og har 

gjennomført opplæring, april/mai 2022

Boligeiere kan bestille funksjonsvurdering av egen 

bolig 

Gjennom frivillighetssentralens «App»

«Praktisk» oppstart september/oktober 2022

Tilbudet skal spres lokalt i kommunen

Frivillige bidrar med bistand til funksjonsvurdering av 

private boliger i Melhus kommune 

Huseier

• Bedre kunnskap om funksjonalitet i boligen

• Bedre bestillerkompetanse hvis man ønsker 

å «pusse opp riktig» 

Huseiers to valg:

1. Tilrettelegge nåværende bolig?

2. Flytte til en mere egnet bolig…i tide
Teori og praksis
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Beiarn

Herøy

Grong
Vanylven

Stryn

Ullensvang

Iveland

Vinje

Engerdal

Våler

Kongsvinger

Fylkeskommunene

Aldersvennlige boliger og bomiljø i 

distriktene 2020 - 2022

Sør-Varanger
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Takk for meg!

gv@husbanken.no


