
Bostadsbefrämjande på kommunal 
nivå i Norge
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Husbanken
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Noen nøkkelopplysinger
• 330 ansatte 

• Disponerer årlig 18 mrd. kroner i utlånsmidler

• Finansierer årlig anslagsvis 6 000 nybygde 
og 3 000 utbedrede boliger

• Disponerer årlig opp mot 10 mrd. kroner i 
tilskuddsmidler (herunder 
investeringstilskudd og bostøtte)

• Studentboliger, rentekompensasjons-
ordninger og barnehager

• Ca. 120 mrd. kroner i utestående 
utlånsportefølje
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Husbankens rolle 
– supplere der markedet svikter

• Bidra til å øke 
etterspørselsevnen til 
vanskeligstilte på boligmarkedet

• Bidra til økt forsyning av 
rimelige boliger

• Bidra til økt forsyning av boliger 
med universell utforming og 
som er energieffektive

• Bidra til boligforsyning i 
områder med lav vekst
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Husbanken er nå opptatt av:
• Å bidra til rask bosetting av flyktninger i 

kommunene
• At det utvikles et variert tilbud av egnede boliger 

i kommunene
• At utleieboliger skal være av god kvalitet i et 

godt bomiljø
• At flere får eie og beholde bolig
• Å stimulere til gode bomiljø med mange nok 

boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet
• Helhetlig boligpolitisk planlegging
• Økt samarbeid med aktuelle velferdsaktører
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Husbankens virkemidler
• Bostøtte
• Lån 

• Grunnlån
• Startlån
• Barnehagelån

• Tilskudd
• Utleieboliger, studentboliger,

etablering og tilpasning av egen
bolig, sykehjem og omsorgsboliger,
bolig-, by- og områdeutvikling, heis m.m.

• Støtte til forskning og utvikling
• Kompetanseutvikling og –formidling

• Kommuneprogram
• Satsinger – for eksempel Boligetablering i distriktene
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Aktører i boligpolitikken
Fordelt på flere sektorer og 
forvaltningsnivåer
• Staten: sikre rammebetingelsene for en helhetlig 

boligpolitikk
• Kommunen: hovedansvar for en lokal boligpolitikk 

og å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. 
• Private aktører, frivillige og ideelle organisasjoner 

er viktige samarbeidspartnere.
• Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner 

skal involveres. 
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• ”Jeg kommer til å følge prosjektet 
med stor interesse. 
At det er behov for flere boliger i 
distriktene er det ingen tvil om. 

- Boligspørsmål er kommet langt 
opp på dagsorden, og er tema i 
nesten hver eneste kommune jeg 
besøker.”

Tidligere kommunal- og 
regionalminister Liv Signe 
Navarsete.

Boligutfordring i distriktene fikk 
politisk interesse i 2011
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En 3årig satsing – 12 kommuner valgt ut

Ø Satsingen skulle bidra i  
utviklingen av attraktive  
lokalsamfunn gjennom:
• Kunnskapsutvikling
• Erfaringsutveksling

• Bedre løsninger for 
økt boligetablering 

• Bedre forankring og 
økt engasjement

• Utprøving av tilskuddordning
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Målsettinger i satsingen
• Øke kompetansen om økt boligetablering i 

distriktene, som kan komme flere 
distriktskommuner til gode

• Stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger 
og å finne strategier for å øke bevegelse i 
boligmarkedet
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Forventninger og krav til 
kommunene

• Utvikle boligpolitisk plan
• Bedre virkemiddelbruk
• Økt engasjement for boligpolitikk –

samarbeid og involvering
• Prøve ut ulike løsninger for tilskuddet
• Sette av interne ressurser
• Delta på samlinger og 

erfaringskonferanser
• Delta i følgeevaluering
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Forventninger til Husbanken
• Dele informasjon, særlig på 

husbanken.no
• Sikre erfaringsutveksling
• Tilskuddsforvaltning
• Bistå kommunen gjennom å formidle 

relevant kompetanse 
• Samarbeide med andre aktører
• Regional kontaktperson



13 27.04.201713

Distriktssenteret 
et nasjonalt kompetansesenter for lokal 

samfunnsutvikling

• Inspirere og være en støttespiller for lokale og regionale utviklingsaktører 
gjennom å hente inn, systematisere og formidle erfarings- og 
forskningsbasert kunnskap om lokal samfunnsutvikling 

• Være en premissleverandør for utvikling av regionalpolitikken 
• Samarbeide med andre aktører innenfor regional utvikling 
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Distriktssenteret 
et nasjonalt kompetansesenter for lokal 

samfunnsutvikling
• Inspirere og være en støttespiller for lokale og regionale utviklingsaktører 

gjennom å hente inn, systematisere og formidle erfarings- og 
forskningsbasert kunnskap om lokal samfunnsutvikling 

• Være en premissleverandør for utvikling av regionalpolitikken 
• Samarbeide med andre aktører innenfor regional utvikling 
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Mye kunnskap ute i kommune!
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Dokumentere kunnskapen



17 27.04.201717

Boligetablering i distriktene

• Mer kunnskap 
• Mer differensiert boligmarked
• Nye tankeprosesser i mange 

deler av kommunen
• Mer engasjement
• Mer og bedre planlegging
• Bedre virkemiddelbruk
• Bedre statlig samarbeid
• Mer regionalt samarbeid
• Mye moro!
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Se mer på Husbanken.no
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Hva utfordrer Husbanken 
kommunene på?
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Rolle

Samarbeid Virkemidler

Analyse
og 

helhetlig 
planlegging

Hvilken rolle skal kommunen ta 
i boligpolitikken?

Hvordan få til bedre virkemiddelbruk i 
din kommune?

Hvem kan kommunen samarbeide 
med?

Strategiske valg i boligpolitikken
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Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunen eier 
Kommunen	bygger	og	eier	
boligene	som	tildeles	og	leies	ut	
Utleieboliger	og	omsorgsboliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tildeler - private 
eier
Tett	samarbeid	med	private	
aktører- Plikt til	å	leie	ut	boliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tilviser , privat eier 
Boligpolitiske	løsninger	i	samarbeid	
med	private	aktører.	
Kommunal	rett	til	å	leie	en	andel	
boliger	- tilvisningsavtale

Velfungerende boligmarked
Markedet	løser	behovene,	
kommunen	legger	til	rette.	
Boligbygging	skjer	i	privat	regi.

Boligpolitiske strategier i kommunene 
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Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunene tildeler - private eier

Kommunene tilviser – privat eier

Ulike boligpolitiske løsninger

Kommunene eier 

Velfungerende boligmarked
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Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunen eier og drifter 
Tilskudd	til	utleieboliger
Investeringstilskudd
Grunnlån

Kommunen tilviser , privat eier 

Tilvisningsavtaler
Grunnlån

Velfungerende boligmarked

Boligplanlegging
Grunnlån

Kommunen tildeler  – private 
eier
Tilskudd	til	utleieboliger
Grunnlån

Husbankens virkemidler - boligframskaffing
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Kommunen kan eie utleieboliger selv
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Når kommunen eier utleieboliger
Tilskudd til utleieboliger - kommune
• Til kjøp av boliger for utleie
• Til kjøp av eksisterende bygg til 

ombygging for utleie
• Bygging av nye utleieboliger
• Tilskudd på inntil 40% av kostnadene
• 20 års nedskriving
• Utleieboliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet
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Kommunen kan eie omsorgsboliger selv
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Når kommunen eier boliger
Investeringstilskudd
• Omsorgsboliger for personer 

med behov for heldøgns 
omsorg
• Både hjem og arbeidsplass
• Krever vedtak

• Kun kommuner som kan få 
tilskuddet
• Begrenser mulighetene for 

samarbeid med private
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Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunen eier 
Kommunen	bygger	og	eier	
boligene	som	tildeles	og	leies	ut	
Utleieboliger	og	omsorgsboliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tildeler - private 
eier
Tett	samarbeid	med	private	
aktører- Plikt til	å	leie	ut	boliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tilviser , privat eier 
Boligpolitiske	løsninger	i	samarbeid	
med	private	aktører.	
Kommunal	rett	til	å	leie	en	andel	
boliger	- tilvisningsavtale

Velfungerende boligmarked
Markedet	løser	behovene,	
kommunen	legger	til	rette.	
Boligbygging	skjer	i	privat	regi.

Boligpolitiske strategier i kommunene 
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Når private aktører eier
Tilskudd til utleieboliger og Grunnlån
• Kommunen inngår 

samarbeidsavtale med 
aktør før søknad sendes 
til Husbanken
• Avtale om kommunal 

tildelingsrett skal tinglyses
• Leieavtale mellom beboer og 

eier
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Når kommunen tildeler
Tilskudd til utleieboliger og Grunnlån
• Tilskudd på inntil 40% av 

kostnadene
• Snitt har ligget mellom 23-27 

de siste årene

• 20 års nedskriving av tilskuddet

• Belåningsgrad inklusiv tilskudd 
er på 85%

15 % EK

25 % 
tilskudd

60 % 
grunnlån
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Utleiemarkedet – den glemte sektor
• Fragmentert marked
• Få profesjonelle aktører
• 20 % leier boliger

• Noen fordi de vil
• Andre fordi de må

• Varierende kvalitet på de som leies ut
• Kortsiktige avtaler
• Kommunene må sette premissene
• Husbanken med nytt virkemiddel

• Grunnlån med tilvisningsavtale
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Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunen eier 
Kommunen	bygger	og	eier	
boligene	som	tildeles	og	leies	ut	
Utleieboliger	og	omsorgsboliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tildeler - private 
eier
Tett	samarbeid	med	private	
aktører- Plikt til	å	leie	ut	boliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tilviser , privat eier 
Boligpolitiske	løsninger	i	samarbeid	
med	private	aktører.	
Kommunal	rett	til	å	leie	en	andel	
boliger	- tilvisningsavtale

Velfungerende boligmarked
Markedet	løser	behovene,	
kommunen	legger	til	rette.	
Boligbygging	skjer	i	privat	regi.

Boligpolitiske strategier i kommunene 
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Kommunen viktig som tilrettelegger 
• Utlyser behov – annonse i 

lokalpresse/hjemmeside

• Inngår tilvisningsavtale med utleier
på en andel (inntil 40%) av 
utleieboligene

Tilvisningsavtaler – avtale om rett til å leie
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• Kommunen viktig som tilrettelegger 
• Kommunen henviser boligsøkere til boligene, men 

leieavtalen inngås mellom utleier og boligsøkeren 
• Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve 

leieforholdet 
• Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter 

av boligene er en forutsetning

36 utleieboliger. Kommunal tilvisning til 30 - 40 % 
(11 – 14 boliger) Grunnlån fra HB

Tilvisningsavtaler – avtale om rett til å leie
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Husbanken tilbyr gunstig finansiering 
– grunnlån med tilvisningsavtale

• 85% låneutmåling
• Mulighet til avdragsfrihet første året
• Mulighet til 50 års nedbetalingstid
• Mulighet til å binde renta i 20 år
• Kan fravike kvalitetskrav- TEK10 holder

52 utleieboliger. Kommunal tilvisning på 
40 % (21 boliger) Grunnlån fra HB

Tilvisningsavtaler – avtale om rett til å leie

15 % EK

85 % 
grunnlån
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Tilvisningsavtaler – avtale om rett til å leie
• Husbanken har forventinger til aktørene

• Profesjonell aktør – definert formål 
• Avtale mellom utleier og kommune
• Avtalen gjelder for 20 år fra utbetaling av 

grunnlånet, og skal være tinglyst på eiendommen
• Husleieloven følges

• Inngå langsiktige leieforhold – minimum 3/5 år
• Akseptere kommunal/NAV garanti hos leietaker 
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Nytt verktøy - veiviseren
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«Hamarøy-modellen»
• En kombinasjon av boliger med 

tildeling og boliger for det ordinære 
markedet
• Tilskudd til utleieboliger til de boligene 

kommunen tildeler
• Grunnlån til alle boligene
• Andel egenkapital varierer fra sak til sak

• Kan være nødvendig for å få et 
utleiemarked i gang i kommunen
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Litt om Husbankens grunnlån
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Husbankens grunnlån
Virkemiddel for boligpolitisk måloppnåelse
• EØS avtalen - krav at Husbankens virkemidler er 

innrettet slik at de er samfunnsmessig 
nødvendige og egnet til å oppnå boligpolitiske 
mål. 

• Boligsosiale formål, økt bruk av boligløsninger 
som er energieffektive, miljøvennlige, nøkterne og 
universelt utformet. 
• Husbanken gjør dette ved a ̊kreve tiltak utover krav 

i plan- og bygningsloven. 
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Husbankens grunnlån
• Fremme boligkvaliteter som miljø og 

universell utforming i ny og eksisterende 
bebyggelse

• Fremskaffe boliger til vanskeligstilte og 
husstander i etableringsfasen

• Sikre nødvendig boligforsyning i 
distriktene. 

• Bidra til å oppnå boligpolitiske 
målsettinger som ellers ikke vil bli 
oppnådd. 
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Husbankens grunnlån
Grunnlån kan gis til: 
• Oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og 

øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø. 
• Oppgradering av eksisterende boliger og 

ombygging av annen bygningsmasse til boliger. 
• Kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål.

• Studentboliger 
• Omsorgsboliger
• Barnehager
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Husbankens grunnlån
Grunnlån kan unntaksvis gis til: 
• Kjøp og oppgradering av brukt bolig.

• Aktuelt i distrikter hvor det er vanskelig å få 
finansiering fra private banker. 

• Finansiering av  boliger i kombinerte 
nærings- og boligbygg. 
• I særlige tilfeller kan Husbanken finansiere 

næringsdelen 
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Renter pr mars 2017



45 27.04.201745
27. apr. 2017 45

Kommune PrivateAnsvar

Utøver

Tilrettelegger
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Kommunen eier 
Kommunen	bygger	og	eier	
boligene	som	tildeles	og	leies	ut	
Utleieboliger	og	omsorgsboliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tildeler - private 
eier
Tett	samarbeid	med	private	
aktører- Plikt til	å	leie	ut	boliger	
til	ulike	grupper

Kommunen tilviser , privat eier 
Boligpolitiske	løsninger	i	samarbeid	
med	private	aktører.	
Kommunal	rett	til	å	leie	en	andel	
boliger	- tilvisningsavtale

Velfungerende boligmarked
Markedet	løser	behovene,	
kommunen	legger	til	rette.	
Boligbygging	skjer	i	privat	regi.

Boligpolitiske strategier i kommunene 
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Grunnlån til boliger i det ordinære markedet

Oppføring av nye boliger

Oppgradering av boliger

Ombygging av 
eksisterende bygninger til 
boliger
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Kommunene kan få mer velfungerende 
boligmarked gjennom boligplanlegging

• Boligpolitiske mål i 
samfunnsdelen

• Boligpolitiske 
prioriteringer i
arealdelen

• En boligpolitisk 
plan

• Tiltak integrert i 
økonomiplan
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Gevinst av helhetlig boligpolitisk fokus
• Helhetlig boligpolitisk arbeid skaper 

bredere interesse
• Mer styring av utviklingen av det 

generelle boligmarkedet

• Flere vanskeligstilte finner løsninger i 
det ordinære markedet

• Unngår at de med de største 
boligsosiale utfordringene havner 
lengre bak i køen
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Hva og hvem skal kommunene 
planlegge for

• Boligfinansiering
• Boligfremskaffelse
• Boligtildeling
• Boligplanlegging
• Bomiljø
• Forvaltning, drift og vedlikehold
• Bo-oppfølging

Trenger da et godt 
kunnskapsgrunnlag om 
innbyggerne i kommunen
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Nytt verktøy - veiviseren
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Takk for meg!


