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Sammendrag   
 
Også i 2. tertial har Husbanken generelt høy grad av måloppnåelse. Husbanken bidrar til å holde 
produksjonen i byggemarkedet oppe ved å finansiere nye boliger og utbedringer med grunnlån. 
Husbankens andel av igangsatte boliger pr juni var 42 prosent, mot om lag 20 prosent de seneste årene.  
Økt etterspørsel etter Husbankens grunnlån til oppføring og utbedring har medført at det er gitt langt 
flere tilsagn til boliger med miljø, energikvaliteter og universell utforming, og at antallet boliger som 
finansieres med kvalitetene er høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2008.  
 
Tapene på Husbankens låneordninger og startlånet er minimale. NIBRs undersøkelse av utkastelser og 
tvangssalg viser også at Startlånskundene utgjør en minimal andel av husholdningene som får boligen 
sin solgt på tvangsauksjon, og at antall utkastelser og tvangssalg har blitt redusert sammenliknet med 
tall fra 2007.  
 
I 2.tertial har Husbanken fått bekreftet høy aktivitet i kommunene, noe som etter forholdene vil gi et 
betydelig høyere antall utleieboliger i 2009 i forhold til 2008. Tidsaspektet ved å få etablert nye 
boliger, samt endret kostnadsbilde gjør sannsynligvis at målet må justeres med hensyn til hvor mange 
boliger det fysisk er mulig å realisere i løpet av et år. Prognosen er at Husbanken skal etablere 2300 
nye utleieboliger i 2009. Ved utgangen av juni hadde Husbanken lånt ut i underkant av 4,0 milliarder 
kroner i startlånsmidler til norske kommuner, en økning på 0,7 milliarder i forhold til samme tid i fjor. 
Avslagsandelen på søknader til startlån er redusert fra 53 til 47 prosent.  
 
Den nye bostøtten ble lansert som planlagt 1.juli, og Husbanken har utført en vellykket 
informasjonsarbeid mot saksbehandlerne i kommunen, interesse og brukerorganisasjoner samt andre 
velferdsetater.  I løpet av sommermånedene har allerede 4700 nye husholdninger mottatt bostøtte. 
Husbankens samarbeid med kriminalomsorgen har medført en reduksjon i antall opphold i midlertidige 
boliger for løslatte etter endt soning.  
  
Husbanken har nedlagt mye ressurser i å identifisere og inngå samarbeidsavtaler med kommuner med 
de største boligsosiale utfordringene. Bl.a. vil kompetansetilskuddet bli brukt aktivt til boligsosiale 
utviklingstiltak i disse kommunene. Den strategiske bruken av kompetansetilskuddet er ennå i 
startfasen, samarbeidet med utvalgte kommuner som skal gå over en periode på flere år. Effektene av 
denne innsatsen vil blant annet medføre økt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler, og økt 
effekt av Husbankens ordninger.  
 
Utfordringer  
En av Husbankens utfordringer ut 2009 er i samarbeid med kommunene å gi ytterlige målrettet 
informasjon til de nye gruppene som har rett til bostøtte. På litt lengre sikt er styrket innsats mot 
bostedsløshet blant unge et område som Husbanken må rette innsatsen mot, samt økt fokus på dem 
som sliter med rus og/eller psykiatri.  
Husbanken må også nå sluttbrukere som sitter i institusjon, slik at de har en trygg bolig når de skrives 
ut fra behandling. Et velfungerende samarbeid med andre velferdsaktører, og særlig Helsesektoren, vil 
være avgjørende for å lykkes med dette arbeidet.  
 
Lesehenvisning  
I teksthenvisninger under de ulike hovedmålene på hva Husbanken har gitt av tilsagn på de ulike låne- 
og tilskuddsordninger, og i tabellvedlegget bakerst i rapporten, har vi valgt å rapportere på kvartalsvis 
ut 2009. Dette gjøres for å kunne sammenlike tall på Husbankens produksjon for 2009 med tall fra 
2008. Fra 2010 vil tallene for 2009 gjøres om til tertialtall slik at rapporteringen for fremtiden vil være 
pr. tertial. Kvartalsvise tidsserier kan imidlertid produseres ved behov. 
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Kompetansetilskuddet, investeringstilskuddet og prognoser for utleieboliger er områder som følges 
med stor interesse av eksterne og interne aktører. Vi har derfor valgt å rapportere på tertial, eventuelt 
siste tilgjengelige tall på disse ordningene. Husbankens nye styringsparametre er ikke tidligere 
innhentet, og disse vil vi i stor grad rapportere tertialvis på for å kunne bygge opp en konsistent 
tidsrekke fremover.  
 

1. Et velfungerende boligmarked 

1.1 God informasjon om og balansert lovregulering a v boligsektoren  

1.1.1 Økt aktivitet for å bedre kunnskapen om bolig markedet 
For å øke kompetansen om hva som til enhver tid skjer på boligmarkedet samt om Husbankens 
måloppnåelse, er det igangsatt flere prosjekter innenfor de to hovedprosjektområdene: 
1. Bedre datagrunnlag 
2. Bedre boliganalyser og -indikatorer 
 
Prosjekt – Bedre Datagrunnlag  
har som mål å bedre statistikk- og datagrunnlaget for indikatorer og analyser av boligmarkedet og 
boligpolitisk måloppnåelse: 
 
Datautveksling SSB – Husbanken 
For å bedre datagrunnlaget for analyser og indikatorer over de vanskeligstilte på boligmarkedet samt 
Husbankens rolle og effekt innenfor boligpolitikken, er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom SSB 
og Husbanken, der en tar sikte på å koble Husbankens bolig- og personrelaterte data opp mot SSBs 
ulike datakilder. 
 
Status: 
Det er et mål at Husbanken skal få tilsendt kvartalsvise filer over alle igangsatte og ferdigstilte boliger 
merket med hva som er Husbankboliger.  
  
For de personrelaterte dataene er målet å få koblet Husbankens persondata (boligtilskudd, startlån, 
bostøtte og forvaltningsdata) opp mot SSBs Boligregister - database. Utfordringene her er å finne en 
løsning som ivaretar personvernhensynet og de krav som settes til bruk av persondata samtidig som 
mulighetene for analyse og krysskoblinger av data ivaretas. Det var et mål at disse datakoblingene 
skulle være på plass i løpet av 2009, men på grunn av ressurssituasjonen i SSB er prosjektet blitt noe 
forsinket. 
 
Bedre data over tilgjengeligheten til boliger med heis (Heis - prosjektet) 
Norsk Heiskontroll (NHK), SSB, Statens Kartverk, Statens Byggtekniske etat og Husbanken har 
etablert et samarbeidsprosjekt der målet er å koble Norsk Heiskontroll sin database over bygg med heis 
sammen med SSBs matrikkeldata slik at en kan utgi statistikk over alle bygg med og uten heis.  
 
I tillegg er en i oppstartfasen av et kartleggingsprosjekt der Norsk Heiskontroll har sagt seg villig til å 
foreta tilleggsregistreringer om tilgjengeligheten til bygg med heis. Det er et mål at det innen 2011 skal 
foreligge slik tilleggsinformasjon for alle bygg med heis. 
 
Status: 
Utfordringen er å få til en entydig kobling mellom NHK sine data og SSB-matrikkelen. Høsten 2008 
sendte NHK over sin database til SSB, og foreløpige koblingsresultater viser at kun 64 prosent av de i 
alt 34 891 heisene i Norge lot seg entydig koble opp mot matrikkelen. For å få koblingen komplett, er 
det satt i gang flere tiltak, bl.a. har NHK foretatt en intern gjennomgang og opprydding av egen 
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database og det har i regi av BE gått ut brev til alle landets kommuner som er de som har det formelle 
ansvaret for heisene i en kommune, og bedt dem innen 4. mai 2009 kvalitetssikre opplysningene i 
NHK-databasen som er gjort tilgjengelig på deres hjemmeside www.nhk.no. Målet er at disse 
strakstiltakene skal bedre kvaliteten såpass at det sent høsten 2009 kan publiseres aggregert statistikk 
for boliger med og uten heis. Når det gjelder spørsmålet om tilleggsregistrering av tilgjengeligheten til 
bygg med heis, er det utarbeidet et førsteutkast til spørreskjema som skal behandles av 
prosjektgruppen i juni 2009. 
 
Prosjekt – Bedre boliganalyser og indikatorer 
Prosjektet har som mål å etablere gode indikatorer over tilstanden og utviklingen på boligmarkedet, 
med særlig vekt på de boligsosiale utfordringene. 
 
Prosjekt Rapportering - Bostedsløse og Vanskeligstilte på boligmarkedet (RBVprosjektet) 
En god oversikt over omfanget av bostedsløse og vanskeligstiltes boligbehov er en sentral forutsetning 
for at kommunene og staten skal lykkes i sitt arbeid med å skaffe boliger til de vanskeligstilte og 
forhindre bostedsløshet.  
 
RBVprosjektets hovedmål er å utvikle nasjonale og kommunale indikatorer knyttet til bostedsløse og 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse indikatorene skal utarbeides i tråd med internasjonale føringer 
og definisjoner som gjelder på området. Prosjektet skal videre stimulere til at det utvikles verktøy på 
kommunalt nivå som vil bidra til kartlegging av bostedsløse og vanskeligstilte. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe med eksterne deltakere fra KRD, NAV drift og utvikling, SSB, KBL, KS, Oslo 
kommune. I løpet av 2010 skal prosjektet ha utviklet nasjonale og kommunale indikatorer knyttet til 
vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Status:  
Prosjektet har nå klar en definisjon på vanskeligstilte på boligmarkedet og både en kategorisering og 
en operasjonalisering av definisjonen. I løpet av høsten 2009 er målet at det skal foreligge nasjonale 
tall for de tre kategoriene: de bostedsløse, de som står i fare for å miste boligen og de som har en 
uegnet bolig.  
 
Indikatorprosjektet 
Formålet er å finne fram til indikatorer som kan gi en systematisk oversikt over de kommunene som 
har de største utfordringene på boligmarkedet og levekårsutfordringene. SSB har nå avgjort at 
levekårsindeksen ikke lengre skal publiseres fordi metodegrunnlaget vedrørende vekting av 
komponentene i indeksen ikke er godt nok. Det blir således en utfordring for indikatorprosjektet om 
ulike indikatorer skal vektes sammen eller nyttes hver for seg. Det er etablert en arbeidsgruppe 
bestående av ledende boligforskere og -analytikere som sammen skal jobbe fram indikatorene. De 
inviterte institusjonene er SSB, NOVA, NIBR, FAFO og Asplan Viak.  
Forslaget til indikatorer er planlagt å være ferdig våren 2010. 
 
Status: 
Oppstartsmøtet fant sted i juni 2009. Det tas sikte på at et forslag til indikatorer skal være på plass 
januar 2010. 
 
Boligbarometer - prosjektet 
Utviklingen på boligmarkedet er en ledende indikator for den økonomiske utviklingen i Norge. Den 
internasjonale finanskrisen har demonstrert behovet for pålitelig statistikk og indikatorer som raskt kan 
fange opp endringene i boligmarkedet. Boligprodusentenes Forening har derfor, med støtte fra 
Husbanken, tatt initiativet til etableringen av et boligbarometerprosjekt basert på data fra egne 
medlemsbedrifter som grunnlag for raskere å kunne si noe om forventet utvikling på boligmarkedet. 
Målet er å ha barometeret på plass fra januar 2010.  
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Status: 
Det er avholdt flere arbeidsmøter, og spørreskjema er utarbeidet. Datainnhentingen startet 1. august, og 
resultatene vil bli vurdert fortløpende utover året. 
 
Prosjektet fra leie til eie  
For å bidra til et velfungerende boligmarked er mer fokus satt på såkalt delt eierskap. I en rapport fra 
NIBR med tittel ”Fra leie til eie – delt eierskap” (NIBR - notat 2009:115) beskriver og drøfter 
instituttet et forsøksprosjekt i Fræna kommune der noen husholdninger inngår en leiekontrakt med 
kommunen og samtidig en avtale der de gis rett til å kjøpe boligen etter 5 år. Leie før eie ordningen i 
Fræna kommune ble vedtatt satt i gang i mars 2008 som en del av oppfølgingen av den boligsosiale 
handlingsplanen som ble utarbeidet i 2006.  
 
Engelske og irske ordninger for delt eierskap beskrives og drøftes også i rapporten som 
bakgrunnsmateriale for et forslag til en norsk ordning. 
 
Status: 
Fræna kommune har inngått leieavtaler med 3 husholdninger i boliger som ble kjøpt i samråd med 
leietakerne. Husleien ble satt individuelt ved starten av leieforholdet ut i fra hvor stor husleie det ville 
være mulig å betale. 
 

1.1.2 Forklaringsvariabler (styringsparametre)  
 
Utkastelser 
Det har vært en nedgang i både antallet begjæringer og antallet avholdte fravikelser fra 2007 til 2008. 
Fra 2006 til 2007 var det en ganske stor oppgang (se tabell 1.2.a). Det viser seg imidlertid at det har 
funnet sted en vekst i antallet begjæringer fra 2007 til 2008 i flere større og mellomstore bykommuner, 
som Oslo, Trondheim, Tromsø og Drammen. Antallet faktiske avholdte utkastelser har også økt i noen 
større bykommuner i samme periode. Dette gjelder Stavanger og Trondheim. Til sammenlikning viser 
det seg at det i et utvalg omegns- og landkommuner stort sett har vært en nedgang både målt i antall 
begjæringer om utkastelser og antall utkastelser fra 2007 til 2008. Ser vi på hele landet, endte rundt en 
av fire fravikelser som gjennomførte fravikelser. De overnevnte tallene er presentert i rapporten 
"Utkastelser og tvangssalg" utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). De 
empiriske analysene i samme rapport viser at omfanget av tvangssalg av boliger generelt er svært lavt i 
Norge. Tallene de har basert seg på tyder på at det har vært en liten nedgang i antall tvangssalg i 2008, 
og at det anslagsvis var i underkant av 600 utkastelser i 2008.    
 
Tabell 1.2.a  

Antall begjæringer Antall utkastelser

2006 7 851 1 830

2007 9 468 2 230

2008 8 531 2 109

 
 
Forholdet eie/leie mellom husholdningene 
Folke- og boligtellingen 2001 er siste gang det ble foretatt en telling av forholdet mellom 
husholdninger i eid og leid bolig. Statistisk sentralbyrå vil etter planen foreta en ny, registerbasert 
folke- og boligtelling i 2011 og først da vil det foreligge oppdatert statistikk på dette feltet. 
 
Arbeidsmarkedet 
Tall fra NAV viser at det ved utgangen av 2. tertial i år var totalt 77 109 helt arbeidsledige personer. 
Dette utgjør 3,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på nærmere 74 prosent sammenlignet med 



  2.tertialrapport 2009 

                                                                                                                                                  
7 

 

august 2008. Antall ledige falt med 1,7 prosent sammenlignet med juli i år. I tillegg til de helt ledige 
var 26 569 personer delvis ledige, mens ordinære tiltaksdeltakere og andre arbeidssøkere utgjorde 13 
693 personer. Totalt var det 117 371 arbeidssøkere ved utgangen av august i år. Andelen langtidsledige 
viser fortsatt en økende tendens og utgjør nå 22 prosent av de helt arbeidsledige. Dette er en økning på 
7 prosentpoeng sammenlignet med 1. tertial i år. 
 
Utvikling av den gjennomsnittlige lånerenten 
Figur 1.1 viser hvordan rentene i privatmarkedet har utviklet seg det siste året, sammenlignet med 
Husbankens renter. 
 

Figur 1.1 Gjennomsnittlig utlånsrente
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Fram til og med oktober 2008 steg rentene jevnt med mellom 0,1 og 0,3 prosentpoeng i måneden. I 
november snudde denne tendensen som følge av finanskrisen, og siden da har rentene falt med mer 
enn 5 prosentpoeng, et gjennomsnitt på vel 0,5 prosentpoeng i måneden. Husbankens flytende rente er 
nå på 3,1 prosent og dermed lavere enn markedsrenten for første gang siden februar i år. I 4. kvartal 
blir Husbankens flytende rente på 2,3 prosent, mens prognosene for 1. kvartal 2010 foreløpig antyder 
en rente på 2,0 prosent for Husbankens kunder.  
 
For privatmarkedet er det mer usikkert, men de fleste prognoser spår at rentenivået nå nærmer seg 
bunnivået. Norges Bank har også signalisert at styringsrenten kan bli satt opp allerede før jul, og det 
forventes at rentenivået vil øke gjennom 2010. 
 
Boliger i borettslag uten forsikringsordning 
Husbanken har etter 1.1.2008 ikke gitt tilsagn til eller utbetalt lån til denne type boliger. 
 
Boliger med mer enn 90 prosent lånefinansiering fra Husbanken 
Ved utgangen av august i år var det gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av i alt 13 boliger med mer 
enn 90 prosent låneutmåling. Disse 13 boligene fordeler seg på fem prosjekter. Dette er spesielle saker 
knyttet til blant annet omsorgsboliger og bygging av garasje for familier med funksjonshemmede barn. 
Det ble gitt tilsagn om lån til totalt 4 901 boliger i årets åtte første måneder.. 
 
Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger 
Prisene på eneboliger finansiert med grunnlån til oppføring i Husbanken steg med 1,0 prosent fra 1. til 
2. kvartal i år. Sammenlignet med 2. kvartal 2008 er prisene 1,8 prosent høyere i år. Husbankindeksen 
går tilbake til 3. kvartal 2005 da det nye grunnlånet ble innført. I hele denne perioden fra 3. kvartal 
2005 og frem til i dag, har prisene på husbankfinansierte eneboliger steget med 25,5 prosent. 
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Til sammenligning steg Statistisk sentralbyrås prisindeks for omsatte eneboliger med 5,7 prosent fra 1. 
til 2. kvartal i år. På årsbasis falt prisene med 1,9 prosent. Husbankens indeks er imidlertid beregnet på 
grunnlag av prisopplysninger om boliger godkjent for grunnlån til oppføring i det aktuelle kvartalet. 
Prisene er dermed hentet inn i forkant av byggingen og er ikke direkte sammenlignbar med SSBs 
indekser, der prisene er innhentet på ferdigstillelses- eller salgstidspunktet. SSBs prisindeks for nye 
eneboliger foreligger ennå ikke for 2. kvartal i år, men gjennom hele 2008 og frem til 1. kvartal i år har 
prisene på nye eneboliger steget moderat. SSBs byggekostnadsindeks for enebolig i tre har for øvrig 
steget med 2,3 prosent fra august 2008 til august i år. Denne indeksen er en input-indeks og er derfor 
ikke direkte sammenlignbar med husbankindeksen. Den gir likevel en pekepinn på den delen av 
prisutviklingen som skyldes innsatsfaktorene. 
 
Husbankindeksen for 2. kvartal 2009 er basert på informasjon om totalt 155 boliger. Dette er det 
høyeste antallet siden indeksen kom på plass i 2005 og tydeliggjør at interessen for grunnlånet er stor i 
etterkant av finanskrisen. 
 

 
Figur 1.2 Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger 3. kvartal 2005 – 2. kvartal 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1.1 Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger 
                     (3. kvartal 2005=100) 

Indeks Årsvekst 
Antall 

observasjoner 
3. kvartal 2005................... 100,0 126 

96,9 137 
1. kvartal 2006................... 102,0 110 
2. kvartal 2006................... 104,6 131 
3. kvartal 2006................... 104,4 4,4 109 
4. kvartal 2006................... 101,0 4,2 115 
1. kvartal 2007................... 104,3 2,3 113 
2. kvartal 2007................... 106,3 1,6 85 
3. kvartal 2007................... 114,1 9,3 88 
4. kvartal 2007................... 115,3 14,2 72 
1. kvartal 2008................... 116,4 11,6 77 
2. kvartal 2008................... 123,3 16,0 101 
3. kvartal 2008................... 123,0 7,8 40 
4. kvartal 2008................... 125,7 9,0 110 
1. kvartal 2009................... 124,2 6,7 134 
2. kvartal 2009................... 125,5 1,8 155 
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1.2  God finansiering av boliger i hele landet 
 

1.2.1 Forklaringsvariabler  
 
Realdisponibel inntekt og sparerate 
Disponibel inntekt til husholdningene økte med vel 2 prosent fra 1. til 2. kvartal i 2009. Denne 
økningen skyldes hovedsakelig høyere pensjoner og stønader og at lønnsinntektene gikk noe opp. 
Lønnsinntektene utgjorde om lag 67 prosent av husholdningenes totale inntekter i 2. kvartal. Det har 
for øvrig vært en relativt kraftig vekst i pensjoner og offentlige stønader (+3,3 pst.) som bl.a. har 
sammenheng med økte arbeidsledighetsstønader. Lavere renteutgifter som følge av rentenedgangen i 
2009 øker også den disponible inntekten til husholdningene. Korrigert for prisstigning var økningen i 
husholdningenes disponible realinntekt på 1,0 prosent fra 1. til 2. kvartal. 
 
Husholdningenes sparerate (sparingens andel av disponibel inntekt) økte mot slutten av 2008, og det 
hadde sammenheng både med at husholdningene har fått økt sin realdisponible inntekt og en nedgang i 
det private konsumet i kjølvannet av finanskrisen. Spareraten har gått ytterligere opp så langt i 2009, 
og utgjorde 5,0 prosent i første kvartal og 5,6 prosent i andre kvartal. I beløp var sparingen i 
husholdningene i underkant av 13 mrd kroner i 2. kvartal. Økt sparing bidrar til å redusere den enkelte 
husholdningens kredittrisiko.  
 
Veksten i sparingen kom på tross av at husholdningenes konsum økte i andre kvartal. Dette kan delvis 
forklares med økningen i disponibel inntekt, som blant annet har kommet som en følge av lavere 
renteutgifter og høyere inntekter. 
 
Utviklingen i byggekostnader og gjennomsnittspris på brukte boliger 
Som ventet har vi så langt i 2009 opplevd en mer moderat utvikling i byggekostnader og priser på 
byggevarer, og utviklingen er mer på linje med den alminnelige prisveksten målt ved bevegelsene i 
konsumprisindeksen. Fra juni 2008 til juni 2009 har byggekostnadene steget med 2,1 prosent. I den 
samme perioden steg konsumprisene med 3,4 prosent, men prisstigningen sank til 1,9 prosent i august 
samtidig som veksten i byggekostnadene har holdt seg uendret på 2,1 prosent. Utviklingen i bl.a. 
byggekostnader og priser på brukte boliger er vist i diagrammet nedenfor.   
 

Årlig vekst i byggekostnader/boligpriser per kvarta l 
og utviklingen i boliglånsrenten
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Kilder: SSB, Cicero Consulting AS 
 
Når det gjelder gjennomsnittspris på nye boliger kan denne parameteren til en viss grad belyses ved å 
se på prosjektkostnadene for boliger med tilsagn om grunnlån til oppføring. Pr 2. kvartal i 2008 og 
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2009 ligger prosjektkostnadene per bolig temmelig flatt på ca 2,13 mill kroner. Gjennomsnittsarealet 
har imidlertid gått ned fra 92 til 86 kvm, slik at kvadratmeterprisen har økt med ca. 7 prosent.  
 
Prisene på brukte boliger sank i gjennomsnitt med 1,5 prosent fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 (jf. 
figuren ovenfor). Trass i nedgangen på årsbasis økte boligprisene likevel med 5,3 prosent fra første til 
andre kvartal i år. Denne boligprisveksten kan tilskrives det markante fallet i styringsrenten og 
pengemarkedsrentene som igjen har bidratt til økt boligetterspørsel. Også økningen i realdisponibel 
inntekt samt en lavere arbeidsledighet enn forventet har bidratt til fortsatt økte boligpriser. Det er 
imidlertid relativt store regionale forskjeller når det gjelder prisutviklingen i 2. kvartal 2009. Den 
sterkeste veksten i boligprisene har vært i Nord-Norge og på Vestlandet utenom Bergen, med en 
økning på henholdsvis 7,5 og 7,4 prosent. Vestlandet utenom Bergen er for øvrig det eneste området 
som har opplevd boligprisvekst på årsbasis (+ 3,5 pst.). I de tre storbyene Stavanger, Bergen og 
Trondheim har boligprisene falt med gjennomsnittlig 4,5 prosent fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009.  
 
På grunn av kraftig redusert rentenivå og relativt sett lav arbeidsledighet, har husholdningene i liten 
grad blitt rammet av finanskrisen. Det er samtidig normalt at boligprisene stiger raskere i perioder med 
lav rente. Et økt rentenivå fremover kan tenkes å i særlig grad ramme lavinntektsgrupper, spesielt 
dersom disse ikke har fastrente. Dette er forhold som Husbanken må være oppmerksom på i det 
boligsosiale arbeidet de kommende årene. 
 
Fortsatt nedgang i igangsettingen av nye boliger 
Det ble i 1. halvår i år igangsatt bygging av vel 9 750 nye boliger, og dette er 25 prosent færre enn i 
samme tidsrom i fjor. Målt ved ordretilgangen på boligbygg er boligetterspørselen redusert med 8 
prosent siden utgangen av første halvår i 2008, og ordrereservene har i det samme tidsrommet gått ned 
med over 30 prosent. Et lyspunkt er det likevel at ordretilgangen har økt med 9 prosent fra 1. til 2. 
kvartal i år, samtidig som verdien av boligprodusentenes beholdning av boligprosjekter ikke viser noe 
nevneverdig ytterligere fall i dette tidsrommet. Boligprodusentenes forening fremholder at 
ordrereserven er den beste indikatoren for hva en kan forvente av boligbygging de neste 12 -18 
månedene. 
 
En viss optimisme er det også knyttet til Statistisk sentralbyrås siste prognose for boliginvesteringene. 
SSB anslår nå at boliginvesteringene vil øke med drøyt 2 prosent neste år, mens deres anslag i slutten 
av mai var en nedgang på snaut 4 prosent. For 2009 vil boliginvesteringene bli redusert med 13-14 
prosent i følge prognosen. 
  
Tilbakegangen i boligbyggingen har vært størst i de store byene. Dette påvirker også fordelingen av 
hvilke hustyper som bygges. Sammenholdt med 1. halvår i fjor er igangsettingen av blokkleiligheter 
mer enn halvert. På den annen side har det vært en viss økning (+ 3 prosent) i antall igangsatte 
eneboliger. Til tross for relativt flere eneboliger har ikke den gjennomsnittlige boligstørrelsen (ca 133 
kvm) blitt nevneverdig påvirket i forhold til 1. halvår 2008.  
 
Byggearealstatistikken viser for øvrig at vel 12 500 boliger ble fullført i 1. halvår i år, en nedgang på 
ca 12 prosent sammenliknet med 1. halvår 2008. 12 500 boliger utgjør om lag 2,6 fullførte boliger pr. 
1 000 innbyggere. 
 
 Til tross for stigende boligpriser som følge av økt etterspørsel synes ikke temperaturen i 
boligmarkedet å være spesielt høy. Således har ikke omsetningshastigheten økt sammenliknet med i 
fjor høst da finanskrisen toppet seg. Den gjennomsnittlige formidlingstiden ved salg av boliger var 46 
dager i august 2009, mot 39 dager i november 2008. Det antyder en slakkere tilbudsside. Det 
samsvarer også med en mer moderat utvikling i byggekostnadene som følge av lavere 
kapasitetsutnyttelse. 
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Nedgangskonjunkturen har ført til at en større andel av igangsettingen gjelder nye boliger med tilsagn 
om grunnlån fra Husbanken. Ved utgangen av juni i år lå denne andelen på 31 prosent, mot 16 prosent 
i 1. halvår 2008. Det ble i årets seks første måneder gitt grunnlån til noe over 4 000 boliger, og disse 
boligene hadde en gjennomsnittsstørrelse på 86 kvm bruksareal. At andelen boliger som finansieres av 
Husbanken nå har steget kraftig etter en gradvis nedgang gjennom flere år, viser at Husbanken fyller 
en viktig funksjon i nedgangstider. Selv om det ikke er viktig med en høy andel av husbankfinansierte 
boliger, viser dette at Husbanken bidrar til på kort sikt å holde produksjonskapasiteten oppe i 
byggemarkedet og dermed også til å dempe arbeidsledigheten i dette segmentet av arbeidsmarkedet, 
som er særlig utsatt for konjunktursvingninger. Fra tidligere vet vi at det er krevende å bygge opp igjen 
produksjonskapasiteten etter en nedgangsperiode. På lengre sikt får man en positiv effekt av 
Husbankens rolle gjennom at man unngår en oppdemming av etterspørselen som følge av redusert 
boligbygging. Dette vil kunne bidra til å dempe prisveksten de kommende årene, ettersom det normale 
presset på boligmarkedet i oppgangstider blir lavere enn om Husbanken ikke hadde bidratt. 
 
Særlig viser det større husbankengasjementet seg i Oslo. Her har Husbanken gitt godkjenning til 455 
boliger i 1. halvår 2009, mens totalt påbegynt i Oslo utgjør 630 boliger i det samme tidsrommet.  
Husbanken har gitt flest lånetilsagn til Hordaland. Tilsagnene omfatter nær 700 boliger eller nesten 
halvparten av de boligene som er i gangsatt i dette fylket i 1. halvår 2009. Når vi samtidig legger til at i 
Sør-Trøndelag med en total igangsetting på 342 boliger er det gitt husbanktilsagn til 307 boliger, kan 
det tyde på at finanskrisen har vært mest merkbar i de tre største byene.  
 
Utviklingen i leiepriser 
I følge SSB sin leiemarkedsundersøkelse for 2. kvartal 2009 steg leieprisene gjennomsnittlig med 7,6 
prosent fra 2. kvartal 2008. Mens leieprisen økte mest for ettroms boliger i 2008, har tendensen så 
langt i 2009 vært en annen. Leieprisene for de største utleieboligene (4 rom og 5 rom eller flere) har 
steget med 10 -12 prosent siden 2. kvartal i fjor, mens prisen for ettroms boliger sto på stedet hvil. 
Gjennomsnittlig månedlig leie for ettroms boliger utgjorde om lag 4 200 kroner i 2. kvartal 2009, mens 
gjennomsnittlig månedlig leie for fireroms boliger var vel 6 000 kroner. Dette kan tyde på at 
finanskrisen, som førte til en nedgang i boligsalget, har bidratt til høyere etterspørsel etter utleieboliger 
også blant familier og større husstander. 
 
Det er store regionale forskjeller i nivået på husleiene. Ikke uventet var det leietakere i Oslo og Bærum 
som betalte mest i leie i 2. kvartal 2009. Her var gjennomsnittlig månedlig leie på vel 7 400 kroner, 
mens gjennomsnittet for hele landet beløp seg til drøyt 5 400 kroner. De laveste leiene finner vi i de 
minste tettstedene, samt i spredtbygde strøk. Her ligger leiene for to - og treroms utleieboliger på 
henholdsvis 3 447 og 3 829 kroner per måned. 
 

1.2.2 Finansiere utbedring av eksisterende boligmas se i kommuner med    
betydelig fraflytting som alternativ til nybygging 
Kommuner med betydelig netto fraflytting er i hovedsak lokalisert på Vestlandet, i Midt-Norge og i 
Nord – Norge. Unntaksvis fins noen fraflyttingskommuner på indre Østlandet og på Sørlandet 
(Setesdal). Et fellestrekk ved fraflyttingskommunene på Østlandet er at det dreier seg om små 
kommuner med relativ lav sentralitet. 
 
I det følgende vil vi si noe om utbedring som alternativ til nybygging i fraflyttingskommuner basert på 
rapporter fra våre regionkontor. 
 
Husbanken har gitt finansiering til kjøp og utbedring av utleieboliger til både Bømlo og Flora 
kommune. Særlig har Flora kommune meldt om problemer med fraflytting. Husbanken har en 
samarbeidsavtale med kommunen, der fraflytting er et av de berørte aspektene.  
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I region Midt-Norge har det på årets produktturne/informasjonsrunde i mai - juni blitt informert om 
muligheten for å finansiere utbedring av eksisterende boligmasse i kommuner med betydelig 
fraflytting som alternativ til nybygging. Alle kommunene var invitert og de aller fleste kommunene, 
med noen få unntak, hadde representanter til stede på møtene. Det er foretatt en kartlegging av 
fraflyttingskommuner i Region Midt-Norge (tall fra SSB). De mest fraflyttingstruede kommunene i 
Møre og Romsdal er Vanylven, Norddal, Nesset, Smøla og Halsa. I Nord-Trøndelag er Leka, Fosnes, 
Røyrvik, Flatanger og Grong de mest fraflyttingstruede kommunene, mens i Sør-Trøndelag gjelder 
dette Roan, Tydal, Osen, Åfjord og Meldal. 
 
Regionkontoret i Bodø tar denne tematikken opp i møter med kommuner og utbyggere der det er 
naturlig. Problemstillingen tas spesielt opp i forbindelse med møter med regionråd og regional fagdag. 
Det er liten etterspørsel etter lån til kombinasjonen kjøp/utbedring. I 2. tertial har Region Bodø gitt lån 
til utbedring av utleieboliger og til tilrettelegging av eksisterende eneboliger i små kommuner, men det 
er en liten andel. Flere utbedringslån blir gitt til boliger i noe større kommuner. 
 
Innenfor Region Hammerfest sine kommuner er denne problemstillingen mest aktuell. Relativt store 
deler av denne regionen er utkantstrøk der det er liten eller ingen nybygging. Også byggeaktiviteten i 
sentrale strøk har hittil i år vært relativt beskjeden. Husbanken har opplevd at privatbanker har trukket 
tilbake gitte tilsagn. Igangsatte prosjekt (i all hovedsak større byggeprosjekter) har stått i fare for å 
stoppe opp. Husbanken har her gitt tilsagn, der ”livsløpsstandard light” er på plass. Ofte sender 
bankene folk som ønsker lån til nybygg/utbedring (kjøp) i utkantstrøk til Husbanken. Husbanken har 
jevnlige møter med ”distriktskommuner”, om bruk av grunnlån til kjøp/utbedring av boliger. 
Ordningen blir også gjort kjent i møter med byggebransjen.  
 

1.2.3 Forvaltningsdata for startlånet  

Ved utgangen av 2.kvartal forvalter Lindorff 13045 startlån.  3,8 prosent av porteføljen har gått til 
inkasso, mens andelen som får 2.gangs betalingsvarsel er om lag 8 prosent. Andelen med inkasso og 
2.gangs betalingsvarsel har kun endret seg minimalt siden forrige rapportering.  
 
 

2. Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkede t  
 
Husbankens hovedfokusområde for 2009 er økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Gjennom strategier og ulike tiltak bistår Husbanken landets kommuner for at man skal nå denne 
målsetningen. Kommunene er derfor viktige samarbeidspartnere for Husbanken. Husbanken inngår 
derfor samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner, og i disse kommunene er det en forutsetning at det 
utvikles kompetanse som sikrer at kommunene får et forpliktende og langsiktig ansvar for sine 
boligsosiale utfordringer. Videre må kommunene også få et eierforhold til det boligsosiale arbeidet og 
gjøre det til en del av det ordinære plansystemet til kommunene. Dette vil kreve egenfinansiering fra 
kommunene over tid, og at det boligsosiale arbeidet blir en integrert del av kommunenes økonomiplan. 
For at Husbanken skal nå sine mål, kreves det også et godt samspill med andre statlige aktører.  
 

2.1 Økt forebygging og avskaffelse av bostedsløshet  
Erfaringene fra arbeidet med strategien ”På vei til egen bolig” blir tatt med i det videre arbeidet mot 
bekjempelsen av bostedsløshet. Blant annet er det sterk fokus på varige boligløsninger for de som er 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er en videreføring av samme målsetning som i 2008. Spesiell 
oppmerksomhet rettes mot dem som løslates fra fengsler eller de som skrives ut fra 
institusjonsopphold. Det er også viktig at ungdom som er vanskeligstilte på boligmarkedet, får en bolig 
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og oppfølging som tilsvarer behovet. Siden fokuset er rettet på mer langsiktige og varige 
boligløsninger framfor midlertidige løsninger, er det en målsetning at ingen skal oppholde seg mer enn 
tre måneder i midlertidige boliger.  
 
Husbankens målrettede innsats og samarbeid med kriminalomsorgen har resultert i at andel opphold i 
midlertidig bolig for personer som er løslatt fra fengsel har blitt redusert fra 3,8 prosent til 2,4 i 
tidsrommet 2007 til 2008.  Antall personer som oppholder seg i midlertidige botilbud i mer enn 3 
måneder er også redusert med om lag 33 prosent. Disse tallene er et resultat av Husbankens og 
kommunenes innsats i 2008. Hittil er det inngått totalt 45 samarbeidsavtaler mellom region/fengsel og 
de enkelte kommunene, hvorav 1 av disse er inngått i 1. halvår 2009.  
 
Andelen opphold i midlertidige boliger for personer som er utskrevet fra institusjon er tilnærmet 
uendret. Dette kan være et resultat av at for personer som har behov for oppfølgingstjenester og 
boligtjenester i større grad enn løslatte fra fengsel, involverer flere tjenestefelt og at det derfor tar 
lengre tid å komme frem til gode løsninger/nøkler for hva som fungerer bra. Det viser også at 
Husbanken må ha økt fokus på samarbeid med helsesektoren for å bekjempe bostedløshet. 
  
Husbankens kommunesatsing er godt i gang, noe som reflekteres i antall samarbeidsavtaler som er 
inngått i 2. tertial. En nærmere omtale av status på satsingen kommer under pkt 2.2.  
 
Tabell 2.1 Styringsparametre  

Styringsparameter 1.. kv. 2009 2. kv. 2009

Samarbeidsavtaler 5 19

Utviklingstiltak igangsatt for 
bostedsløse 12 4
Antall tiltak som har ført til 
etablering av langtidstiltak for 
bostedsløse årlig årlig 

Gjennomførte arrangement 
69 7  

 
 
Tabell 2.1.a Styringsparametre Opphold i midlertidige boliger –Kostra 1 
 
Kostra tall 2007 2008

Andel opphold i midlertidige bolig for
personer som er løslatt fra fengsel 3,8 2,4
Andel opphold i  midlertidige bolig for
personer som er utskrevet fra
 institusjon 3,4 3,6

Antall personer som oppholder seg i
 midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder 811 542  
 
  
 
Prosjekter som har som mål å redusere antall krav om utkasting, gjennomføring av utkasting og 
hindre tvangssalg 
Bergen kommune jobber spesifikt med lånetakere som bor i borettslag og som sliter økonomisk. 
Innenfor dette arbeidet koordineres samarbeidet med andre kommunale etater, gjeldsrådgiver, 
namsmann, boligbyggelag og tingsrett. Det er i den forbindelse utformet innformasjonsbrosjyren ” 
”Korleis skaffe rimelige bustader” (HB7 E. 44(N).   
 

                                                      
1 Kostratall oppdateres årlig, endelige tall for 2008 ble publisert 15.06.09 
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Vågan kommune er blitt innvilget midler til et kompetansetilskudd hvor en av målsetningene er et 
redusert antall begjæringer samt reell utkastelse. Dette prosjektet er i startfasen.  
 
NIBR avsluttet undersøkelsen ”Utkastelse og tvangssalg” august 2009 på oppdrag fra Husbanken. 
Denne studien omhandler utvikling i antall utkastelser og tvangssalg det siste året. Her inkluderes også 
årsaker og konsekvenser for de nevnte tiltakene. I tillegg tar denne rapporten for seg datatilfang, 
datakvalitet samt tiltak for å bedre dette. Avslutningsvis blir eksisterende virkemidler analysert og 
behov for eventuelle nye tiltak drøftes. Rapporten er publisert på www.husbanken.no 
 
Kartleggingen av bostedsløse og Husbankens arbeid med vanskeligstilt ungdom på 
boligmarkedet 
NIBR har på oppdrag fra Husbanken kartlagt bostedsløse i 2008. ”Bostedsløse i Norge 2008 – en 
kartlegging”, NIBR rapport 2009:17. Hovedhensikten med kartleggingen har vært å fremskaffe data 
om omfang og kjennetegn ved bostedsløshet og bostedsløse som kan sammenlignes med resultatene 
fra de tidligere kartleggingene. Videre har det vært et mål å dokumentere og analysere utviklingen med 
utgangspunkt i dette datagrunnlaget. Det har også vært et ønske at kartleggingen skulle bidra til mer 
kunnskap om årsakene til bostedsløshet og hva som skal til for å forbedre situasjonen til de 
bostedsløse.  
 
Husbanken mener at kartleggingen av bostedsløse gir støtte for å hevde at det har vært jobbet godt med 
bostedsløshet. Økt bevissthet blant kommuner og i hjelpeapparatet som har deltatt i registreringen av 
bostedsløse, viser at arbeidet med å sette feltet på den politiske dagsorden har gitt resultater.  
De aller fleste kommuner som har særlig store utfordringer har eller står i ferd med å etablere nært 
samarbeid med Husbanken. Dette viser at Husbankens målrettede innsats mot kommuner med de 
største utfordringene, er et strategisk riktig valg. I sin nåværende plan for arbeid med kommuner som 
har store boligsosiale utfordringer og bostedsløshet knytter Husbanken arbeidet med bostedsløshet tett 
inn i det generelle arbeidet for å bevisstgjøre og dyktiggjøre kommunene i det boligsosiale arbeidet.  
 
I tråd med funnene fra samtlige kartlegginger har en stor del av arbeidet mot bostedsløshet i de senere 
årene hatt fokus på rusmisbruk og / eller psykiske problemer. Også denne kartleggingen understreker 
disse problemområdenes betydning. Strategien ”På vei til egen bolig” la stor vekt på å forebygge og 
redusere utkastelser. Funnene i kartleggingen understreker også viktigheten av dette arbeidet. 
Kartleggingen viser at ca. 6 100 personer var bostedsløse i november i fjor. Det tilsvarer 1,27 
bostedsløse personer pr. 1000 innbyggere. Dette er en økning på om lag 600 personer fra siste telling i 
2005, men en liten nedgang fra den første tellingen i 1996. Samlet sett har storbyene flest bostedsløse 
pr 1000 innbyggere, og de små kommunene færrest. Samtidig viser andelen bostedsløse i storbyene en 
synkende tendens gjennom hele perioden fra den første kartleggingen, mens andelen øker noe i de små 
kommunene.  
 
NIBRs kartleggingen av bostedsløse viser at antall bostedsløse ungdommer øker i forhold til tidligere 
undersøkelser. 24 prosent av de bostedsløse var under 24 år. 48 prosent av de unge bostedsløse hører 
hjemme i kommuner med færre enn 40 000 innbyggere, mens 31 prosent er fra de fire største byene. 
Samtidig viser demografiske tall at ungdomskullene i denne gruppen vil øke i årene som kommer. 
Dette innebærer at dette blir en utfordring for Husbanken framover.  
Over halvparten (53 prosent) av de unge bor hos venner, kjente og slekt. Dette er langt flere enn i de 
andre gruppene. Kartleggingen tar utgangspunkt i spørsmål til hjelpeapparatet og det er personer som 
har vært i kontakt med dette som registreres. I dette tilfellet betyr det ikke at de er i en midlertidig 
situasjon inntil de finner et sted å bo, men at de er i en situasjon hvor hjelpeapparatet er koblet inn. 
 
Programmene mot bostedsløshet som er gjennomført de senere årene, har i likhet med en rekke 
forskningsprosjekter avdekket mange utfordringer knyttet til kommunikasjon, samarbeid og forankring 
innad i kommunene. Bostedsløshet er i de fleste tilfeller ett element i en kompleks helhetssituasjon, og 



  2.tertialrapport 2009 

                                                                                                                                                  
15 

 

berører oftest flere ulike instanser i kommunen. Samordning og forankring av tiltak internt i 
kommunen framheves ofte som et suksesskriterium i arbeidet mot bostedsløshet. Det langsiktige 
arbeidet med bostedsløshetsspørsmål i kommunene har bidratt til en økende bevissthet om og 
forståelse for problemstillingen i mange grener av hjelpeapparatet. Det er også økt fokus på samarbeid 
internt i kommunene og forankring av boligsosialt arbeid i kommunenes generelle planlegging.  
 
Det siste året har Husbanken ledet et forprosjekt som skal finne modeller for å fange opp unge med 
behov for bolig og oppfølging i boligen. Arbeidet er gjort på oppdrag av Kommunal- og 
regionaldepartementet. 39 unge som har erfart bostedsløshet eller som er i faresonen for å bli 
bostedsløse, er spurt om råd om hva som skal til for å bo godt og trygt. De unges anbefalinger og 
studier av ulike vellykkede prosjekter, er grunnlag for anbefalingen om bedre samordning mellom alle 
relevante departementer og etater, og at boligen og bosituasjonen er sentral i prosjekter som skal 
hindre bostedsløshet blant unge.  
 
Husbanken vil kunne gi kompetansetilskudd til utvikling av helhetlige tiltak, og alle aktuelle sektorer 
må bidra innen sitt ansvarsområde. For å lykkes i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet 
er Husbanken avhengig av koordinering og samarbeid på statlig nivå. Dette gjøres blant annet gjennom 
samarbeidsavtaler med andre statlige aktører og landsomfattende eller regionalt arbeidende private 
aktører.  
 
Sentralt er slike avtaler inngått med blant andre NAV, HDIR, IMDI, KS, NBBL, FFO, SAFO, Kirkens 
Sosialtjeneste og Blåkors. Generelt ser Husbanken et kontinuerlig behov for å videreutvikle og 
vitalisere samarbeidet på tvers innenfor staten, og understreker viktigheten av at etablerte samarbeid på 
direktoratsnivå også følges av og forankres i tverrsektorielt samarbeid på departementsnivå. Trekk ved 
utviklingen viser også viktigheten av å inkludere utdanningssektoren i arbeidet.  
 

2.2 Økt boligsosial kompetanse i kommunene 
Gjennom ulike former for informasjons- og kunnskapsformidling, bidrar Husbanken til å styrke 
kommunene i deres utfordringer innenfor det boligsosiale feltet. I den forbindelse presiseres det at 
selve definisjonen av boligsosialt arbeid er bred. Her inkluderes f.eks. de ulike økonomiske 
virkemidlene som bidrar til at vanskeligstilte har mulighetene til å etablere seg på boligmarkedet. De 
samme virkemidlene kan også være med på å opprettholde et boforhold. Boligsosialt arbeid innbefatter 
også tiltak som bidrar til at den enkelte mestrer selve det å bo. Det vil si at det er bredt utvalg av 
kommunenes innbyggere som kan dra nytte av de ulike ordningene. Den kunnskapen som kommunene 
etablerer innenfor det boligsosiale feltet, blir både formidlet og videreført gjennom konferanser og 
seminarer som Husbanken arrangerer.    
 

2.2.1. Styringsparametre 2 
- Hittil er det 45,1 millioner som er gått til boligsosiale formål pr.2 tertial, dette utgjør 70,5 prosent 

av totalt tildelt sum på om lag 64 millioner kroner.  
- Husbanken har arrangert 315 seminarer/ konferanser med det formål å øke den boligsosiale 

kompetansen i kommunene3.   
- Totalt har 199 kommuner deltatt på Husbankens boligsosiale arrangementer  
- Fem kommuner som har igangsatt boligsosiale utviklingstiltak pr 2. tertial.  
- Til sammen er det 4 kommuner for 2. tertial som har etablert og vedtatt boligsosiale 

handlingsplaner i kommunestyret. (Til sammenlikning var det tolv kommuner som i perioden 
30.06.08 til 31.03.09 etablerte og vedtok boligsosiale handlingsplaner4).   

                                                      
2 Innkommet tallmateriale basert på regionskontorenes rapporteringer.  
3 Dette tallet vil være overlappende for andre styringsparametere under pkt 2.1.1 og 2.2.1  
4 Se 1. tertialrapport 09   
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2.2.2 Øke den boligsosiale kompetansen i kommunene gjennom målrettet innsats 
Husbankens mål er at kompetansetilskuddet skal brukes i de kommunene der de boligsosiale 
utfordringene og behovet er størst. Det er lagt ned mye arbeid for å utvikle modeller og metoder for å 
velge ut kommuner, og for hvordan det strategiske arbeidet med kommunene skal gjennomføres. 
Identifiseringen av de ulike kommunene som har behov for bistand fra Husbanken er gjennomført, og 
arbeidet med å etablere et samarbeid med disse er startet.  
 
Husbankens arbeid med å lansere en karttjeneste, som skal gi muligheten til å klikke seg ned på hver 
enkelt kommune og få informasjon om boligsosiale utfordringer, er noe forsinket. Leverandør av 
elektronisk programvare er valgt. Kildegrunnlaget til denne karttjenesten er indikatorprosjektet (omtalt 
på side 4). 
  
Husbanken har arrangert flere informasjonsdager og dialogmøter vedrørende kompetansetilskudd for 
2009 for samarbeidspartnere, for å bistå kommunene med å målrette sine søknader. Husbanken har 
også vært i dialog med forskningsmiljøer for å informere om at de i større grad må knytte kommuner 
til sine prosjekter. Dette målrettede arbeidet har vært vellykket, Husbanken mottar i mindre grad 
søknader til prosjekter som ikke treffer innenfor satsingsområder.  
 
Forankringen av samarbeidet skjer ved hjelp av samarbeidsavtaler mellom Husbanken og kommunene.  
Noen av kommunene som skal delta i satsingen har allerede et velfungerende samarbeid med 
Husbanken, men utfordringene i 2.tertial har vært å få etablert samarbeidsavtaler med de resterende 
kommunene. I prosessen har det blant annet blitt gjennomført kommunenettverksmøter, og møter 
vedrørende innhold i samarbeidsavtalene. Flere av satsingskommunene har startet på rullering av de 
boligsosiale handlingsplanene 
 
I en innledende fase av kommunesatsingen mener Husbanken at det har blitt lagt et godt fundament for 
den videre arbeid. Det er etablert samarbeidsavtaler med de største kommunene i hver region. 
Samarbeidet vil gå over flere år og mot spesifiserte satsingsområder i de ulike kommunene.  
Husbanken har vektlagt at satsningskommunene skal få et tilbud som kan gi kompetanseheving samt 
rom for utvikling av det boligsosiale arbeidet. Denne arbeidsmetodikken vil gi kommunene mulighet 
for erfaringsutveksling. Samtidig får Husbanken mest mulig ut av midlene overfor kommuner med 
felles problemstillinger. Kommunene er nøye utvalgt i forhold til den kommunekunnskapen som 
Husbanken har til den enkelte kommune og deres virksomhet og utfordringer. Med dialogmøter settes 
rammer for samarbeidet - dessuten hvordan Husbanken og kommunene skal oppnå felles mål og i 
hvilken tidshorisont.  Husbanken har ellers fokusert på startlån og bostøtte i møtene med kommunene. 
Den helhetlige satsingen gir også muligheter for å knytte den boligsosiale satsingen opp mot miljø, energi 
og universell utforming. Bruk av kompetansetilskudd rettet mot kommunene er vist i tabell 2.2.2.a under.   
 
Tabell 2.2.2.a Bruk av kompetansetilskudd5 mot  kommuner, og utdanning  1.-2.tertial.  
  Øst  Sør  Vest Midt-Norge  Bodø Hammerfest 
Kommune  13505000 3675000 2775000 2880000 720000 400000 
Utdanning 480000 1227665 9700   400000 440000 

 
 

• Oslo kommune har fått 12,7 millioner kroner til kompetanseutvikling innenfor boligsosialt 
arbeid i 2009. Bystyret vedtok i 2008 en melding om boligsosiale virkemidler som inneholdt 

                                                      
5 Oversikten er en summering av beløp til prosjekter som er registrert under målene 1) boligsosial planlegging og 
organisering og 2) bolig for alle, der kommuner er registrert som tilskuddsmottaker / eller registrert som samarbeidspartner 
i prosjektet.  
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prioriterte satsingsområder på boligsosiale utfordringer. Midlene skal brukes til videreutvikling 
innenfor satsingsområdene.  

 
• Samarbeidsavtalen med Drammen kommune er under revidering. Drammen er en by med store 

boligsosiale utfordringer og derfor et hovedsatsingsområde. Her vil man kombinere bruken av 
boligtilskudd med kompetansetilskudd for økt effekt. Også andre byer og kommuner i 
Buskerud og Vestfold som har særlige utfordringer er blitt plukket ut for å bedre det 
boligsosiale feltet, f. eks Nedre Eiker kommunene.   

 
• Sandnes kommune har store boligsosiale utfordringer. Kommunen ligger på topp i antall 

bostedsløse i forhold til innbyggertall. Det er derfor behov for rimelige boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet, i tillegg flere kommunalt disponerte utleie -boliger. Sandnes 
kommune har mottatt kompetansetilskudd til en prosjektlederstilling som har ansvaret for 
oppfølging av boligsosial handlingsplan. Denne handlingsplanen utmerker seg i forhold til 
andre kommuner ved at det er arbeidet tverrfaglig inklusive representasjon av de tekniske 
fagene. Dette har gitt kommunen flere virkemidler (som bruk av ubebygde areal, målretting av 
plankrav, arealeffektivisering av utendørsanlegg, boliggruppen deltar på oppstartsmøte for nye 
utbyggingsområder mm). Gjennom revidering av boligsosial handlingsplan har kommunen fått 
god oversikt over det boligsosiale arbeidet.  

 
• Os Kommune har behov for en mer variert boligmasse enn hva som er situasjonen i dag. 

Husbanken har derfor innvilget kompetansetilskudd til prosjektlederstilling for implementering 
av kommunens boligsosiale handlingsplan. Det skal arbeide med å skaffe varige boliger, 
oppfølging av planer, heve den boligsosiale kompetansen i kommune og bidra til en mer 
helhetlig bruk av Husbankens virkemidler. Prosjektlederen skal også vurdere hvordan 
kommunen kan samarbeide med andre kommuner og statlige etater for å oppnå bedre resultat.  
Det er også et mål for overnevnte prosjektet å gi det boligsosiale arbeidet en bedre organisering 
da dette i følge kommunen selv er en av de største utfordringene. Det har blitt gjennomført en 
arkitektkonkurranse: ”Arkitektkonkurranse for beste skisse til utbyggingsplan og boliger for 
unge i etableringsfasen på Kuventræ i Os kommune”. Boligprosjektet vil få ca 70 boliger når 
det er ferdig utbygd. En viktig målsetting for konkurransen er å få frem ideer for rimelige 
boliger med kvalitet for unge i etableringsfasen. En viktig grunn til at Os fikk innvilget 
kompetansetilskuddet, var å få prøvd ut metoder for fremskaffelse av gode boliger og gode 
bomiljø tilpasset lokale forhold med lave byggekostnader. Et delmål er derfor å se på i hvilken 
grad kommunen bør samarbeide med private utbyggere og på hvilken måte. 

 
 

• I samarbeid med SINTEF Byggforsk skal Husbanken gjennomføre en prosess med seks av de 
midtnorske satsingskommunene hvor målet er å utvikle konkrete boligprosjekt innen ca ett år. 
Kommunene som er involvert er Stjørdal, Hitra, Røros, Malvik, Kristiansund og Verdal. 
Prosjektet vil gjennom tre faglige verksteder behandle tema som medvirkning/involvering, 
samarbeid, kostnader og kvaliteter.  

 
• "Boligsosialt arbeid og planlegging" er et kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid mellom 

Møreforsking og Husbanken. Prosjektet er basert på Møreforskings gjennomføring av 
klimadelplaner med ni kommuner på søre Sunnmøre, baserte på kommunikativ planlegging. 
Fem kommuner (Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Malvik, Molde) er utvalgt til å ta del i 
programmet. De er blant annet valgt ut med bakgrunn i egne boligsosiale handlingsplaner og 
geografisk plassering med tanke på eventuelt interkommunalt samarbeid. Noen av disse 
kommunene har også store utfordringer med hensyn til å utnytte den boligsosiale 
organiseringen bedre. Alle fem kommunene skal utarbeide planutkast til ny boligsosial 
handlingsplan for politisk behandling etter gjennomføring av programmet. Programmet er 
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metodisk lagt opp med fem fellesmøter med egne tema, samt at de skal gjennomføre egne 
arbeidsopplegg mellom hvert fellesmøte. Husbanken deltar aktivt, og vil selv motta opplæring i 
metoden fra Møreforsking. Hensikten er å videreføre arbeidet til en rekke andre kommuner 
som ikke er satsingskommuner (gjelder 35 kommuner som har boligsosiale handlingsplaner). 
På sikt skal alle kommuner i region Midt-Norge få muligheten til å delta. 

 
• Det er startet opp et forprosjekt i Kristiansunds kommunale boligområde på Tollåsenga. Målet 

er å gjennomføre en helhetlig utvikling av boligområdet. Dette skal gjøres ved å synliggjøre 
rammer og forutsetninger som må være tilstede for å kunne skape ett nytt fremtidsrettet 
boligområde for vanskeligstilte på boligmarkedet. Viktige føringer og prinsipper i prosjektet er 
at vanskeligstilte brukere skal kunne få ett nytt tilpasset bomiljø og botilbud. 
Brukermedvirkning skal vektlegges slik at aktivitet og samhandling mellom ulike involverte 
grupper finner sted i alle deler av plan, utvikling og gjennomføringsfasen. Prosjektet skal på 
sikt munne ut i en betydelig opprustning av kommunale boliger i ett bestemt område.  

 
• Alta kommune og Nav har startet et samarbeid som har som formål å etablere et godt og 

effektivt samarbeid mellom første - og andrelinjetjenesten i arbeidet med å bosette brukere som 
har et avsluttet institusjonsopphold bak seg.  I samarbeidet skal det utvikles et ettervernstilbud  

 

2.3 Økt boligsosial aktivitet i kommunene 
Husbankens økonomiske virkemidler og kompetanse skal bidra til å øke den boligsosiale aktiviteten i 
kommunene. Mot de prioriterte gruppene flyktninger, bostedsløse og økonomisk vanskeligstilte ser vi 
en særlig økning i bruken av boligtilskudd til utleieboliger. Dette virkemiddelet har en særlig økning i 
storbyene utenom Oslo. 
 
Det var 108 800 husstander som mottok bostøtte i juni 2009 – 2 700 flere enn i juni 2008. 
Gjennomsnittlig bostøtte, boutgift og inntekt økte alle med 4 prosent i samme periode, til hhv kr 2 030 
per mnd, kr 5540 per mnd og kr117 100 per år. Andelen av mottakerne som har boutgifter høyere enn 
det som kan legges til grunn ved beregning av bostøtte økte fra 39 til 45 prosent. 
 
Boligtilskudd til etablering har en nedgang i forhold til samme periode i fjor. 1. halvår 2009 ble det gitt 
504 tilskudd mot 537 på samme tid i fjor. Det er imidlertid først i begynnelsen av 2010, når 
rapporteringsfristen for boligtilskudd til etablering og startlån går ut, at vi kan si noe sikkert om 
utviklingen i bruken av disse virkemidlene. 
 
Boligtilskudd til utleieboliger har en oppgang i forhold til samme periode i fjor. 1. halvår 2009 ble det 
gitt 745 tilskudd mot 508 på samme tid i fjor. I tabell 2.3.a kan man se at det er storbyene utenom Oslo 
som bidrar til den største økningen. Prognosene for hvor mange boliger som vil bli realisert i 2009 
viser at det ligger an til at det vil bli tildelt i overkant av 2 200 boligtilskudd til utleieboliger. En 
nærmere diskusjon rundt oppgaven gis i pkt. 2.3.4.  
 
Muligheten for 20 års fastrente ble innført fra 1.juli 2009. Ved utgangen av 2.tertial var det 8 
prosjekter som hadde inngått en avtale om 20 års fastrente i Husbanken. Fra oktober 2009 vil det være 
mulig å binde lånet i 20 år til en rente på 4,8 prosent. Andelen fastrentelån i Husbanken har økt fra 39 
til 42 prosent fra 1.tertial til 2.tertial 2009.  
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Tabell 2.3.a Lån fordelt på ulike rentekontrakter
Type lån Rentekontrakt Antall lån
Fast 3 år 5 735

5 år 18 877
10 år 3 386

Sum antall fastrentelån 27 998
Sum antall lån med flytende rente 39 568
Totalt antall lån 68 421  
 
Tabell 2.3.b gir en oversikt over utviklingen i antall kommunalt disponerte boliger. Det ser ut til at det 
har vært en liten vekst, men justert for folkemengden har det ikke vært noen endring i antallet 
kommunalt disponerte boliger. Det er imidlertid en forskyvning mot at flere av boligene er kommunalt 
eide framfor privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett. 
 
Tabell 2.3.b Kommunalt disponerte boliger, 2006-200 8

2006 2007 2008
Totalt antall kommunalt disponerte boliger 93 311 94 157 95 175
Kommunalt eide boliger 77 561 78 782 80 195
Kommunalt innleide boliger 4 279 4 361 4 360
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 11 471 11 014 10 620  
Kilde: Kostra  

 

2.3.1 Ny bostøtteordning fra juli 2009 
Nytt regelverk for bostøtte trådte i kraft 1. juli 2009 og skal sikre ytterligere botrygghet for 
vanskeligstilte. Ordningen er tilgjengelig for alle husstander med lave inntekter og høye boutgifter med 
unntak av studenter uten barn og militære og sivile tjenestepliktige. Inntektsgrensene er økt, spesielt 
for barnefamilier og andre store husstander.  
 
7 000 nye mottakere i juli og august 2009 
101 600 husstander mottok bostøtte i juli 2009. Av disse var 4 700 husstander nye mottakere, dvs. 
husstander som ikke fikk bostøtte måneden før. Disse skiller seg fra de øvrige mottakerne i juli ved at 
de har lavere inntekt og høyere boutgifter. Tilveksten av nye mottakere har fortsatt i august. Samlet 
antall bostøttemottakere for denne måneden var ca. 104 000. Det var 8 400 mottagere av bostøtte i 
august 2009 som ikke var mottakere i juni 2009. Av disse er anslagsvis 6 800 inne i ordningen som 
følge av det nye regelverket.  
 
36 000 fikk mer i bostøtte i juli 2009  
Det var 36 000 husstander som fikk mer i bostøtte i juli 2009 sammenlignet med juni 2009. Av disse 
husstandene var 9 800 enslige forsørgere og 4 200 barnefamilier. I gjennomsnitt fikk disse to gruppene 
utbetalt 500 kr mer i juli enn i juni. Dette utgjør en økning på 19 prosent. I juli 2009 ble det gitt 16 100 
avslag og det gir en avslagsandel på 14 prosent. Dette er noe høyere enn det var i juli 2008, hvor det 
var 12 200 avslag og en avslagsandel på 11 prosent.  Flere av disse avslagene i juli vil bli vurdert på 
nytt da flere saker ikke har blitt fanget opp i overgangsordningen. 

 
Som ventet er det gruppen "Andre støtteberettigete" som utgjør hoveddelen av tilveksten av 
bostøttemottakere. De som tidligere var utelukket fra bostøtten på grunn av at de ikke hadde barn og 
ikke mottok kvalifiserende ytelse, faller i hovedsak i denne kategorien. Statistikken viser foreløpig en 
viss nedgang i antall mottakere i alle andre grupper. Dette henger sammen med at oppdaterte 
søknadsopplysninger per 1. juli generelt fører til at en del bostøttemottakere faller fra.  
 
Fordelingen av bostøttemottakerne på husstandsstørrelse er foreløpig i hovedsak uendret. 
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Husbankens arbeid med innføring av ny bostøtte 
Det ligger et betydelig arbeid bak innføringen av ny bostøtte i Husbanken. Nytt regelverk er 
innarbeidet i IT-systemene, det er utarbeidet forskrift og veileder, det har blitt informert til kommuner 
og potensielle søkere, og det har blitt drevet opplæring av i alt ca 1 000 saksbehandlere i kommunene 

 

Det har etter innføringen av ny bostøtte ikke vært unormalt mange henvendelser til Husbanken og det 
har heller ikke vært et uventet høyt antall klager. En undersøkelse blant saksbehandlerne i kommunene 
som ble gjennomført etter innføring av den nye bostøtteordningen tyder på at de i hovedsak er fornøyd 
med Husbankens kompetanse, informasjon og formidlingsarbeid. 

 
I disse dager klargjøres en e-post til alle kommuner og aktuelle brukerorganisasjoner med en nyhetssak 
om bostøtte og en faktaartikkel om bostøtte. Kommunene og organisasjonene oppfordres til å legge 
dette ut på sine hjemmesider. Husbanken må også selv aktivt bruke både husbanken.no og Ekstranettet 
til å formidle bostøtteinformasjon. 
 

2.3.2 Startlån 
Antall utbetalte startlån økte med 15 prosent 1.halvår 2009 sammenliknet med 2008. 1 944 husstander 
har søkt og mottatt startlån, mot 1 687 husstander 1. halvår 2008. Samlet utbetaling økte imidlertid 
bare med 11 prosent slik at gjennomsnittlig tildelt beløp per bolig ble 666 000 kroner. Ved utgangen av 
2.tertial var 4,1 mrd kroner til startlån blitt belastet lånerammen mot 3,4 mrd kroner på samme 
tidspunkt i 2008. 
 
Antall startlånsøknader som ble avslått falt fra 1 897 til 1 745 fra 2008 til 2009, og avslagsandelen falt 
dermed fra 53 prosent til 47 prosent. Andelen som har fått avslag på grunnlag av manglende 
betjeningsevne har økt fra 66 til 69 prosent og avslag på grunn av for høy inntekt har falt fra 12 til 9 
prosent.  
 
Startlånene dekker i gjennomsnitt litt over halvparten av kostnaden ved kjøp av brukt bolig. Om lag 
halvparten kommer fra en tidligere privat leid bolig. Halvparten av startlånsmottakerne er under 35 år, 
og 10 prosent av mottakerne har en inntekt under 200 000 per år.  
 
Sambruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte 
Tallene viser en nedgang i andel startlånmottakere som har tilskudd og bostøtte. Andel 
startlånmottakere med boligtilskudd falt med 4 prosentpoeng til 15 prosent fra 1. halvår 2008 til 1. 
halvår 2009. Andelen startlånmottakere med bostøtte og andelen startlånmottakere med bostøtte og 
tilskudd har holdt seg stabil på hhv 9 og 15 prosent, jf. Tabell 2.3.d.  
 
Tallene for startlån og boligtilskudd er basert på foreløpige innrapporterte tall fra kommunene. De 
endelige tallene vil først være klare i begynnelsen av 2010 og fører erfaringsmessig til en oppjustering 
av tallene.    
 
Tabell 2.3.d Hovedtall for startlån og boligtilksud d per 30 juni 2009
Startlån og tilskudd
Antall utbetalte startlån 1 944
Avslagsandel startlån 47 %
Antall utbetalte boligtilskudd til etablering 302
Andel av startlån som brukes sammen med bostøtte 9,4 %
Andel av startlån som brukes sammen med tilskudd 15,5 %  
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Reduksjonen i andelen sambruk av startlån og boligtilskudd kan skyldes at tilveksten av 
statlånmottakere i stor grad består av førstegangsetablerere med årsinntekter over 400 000 kroner per 
år. Disse husstandene er ikke i primærgruppen for å motta tilskudd.  
 
Tabell 2.3.e Oversikt over bruk av virkemidlene, go dkjenningstall, fordelt på kommunetype.
 1. halvår 2008-1.halvår 2009.

Grunnlån til oppføring:
.2008 26 59,6 347 585,9 1 679 2 746,9
.2009 455 909,9 1 049 1 355,6 2 553 4 244,2
Grunnlån til utbedring:
.2008 0 0,0 1 348 217,5 377 114,3
.2009 0 0,0 1 132 323,2 1 221 435,1
Grunnlån til utleieboliger:
.2008 0 0,0 21 28,5 69 29,2
.2009 75 115,8 46 71,3 81 77,7
Barnehagelån:
.2008 603 177,7 3 635 986,2
.2009 177 41,0 459 166,4 2 649 770,6
Startlån*:
.2008 381 403,2 428 301,9 2 136 1 326,7
.2009 373 358,2 407 273,0 1 411 810,2
Boligtilskudd til enkeltpersoner*:
.2008 234 54,2 95 26,7 660 113,1
.2009 238 45,6 57 15,9 278 52,4
Boligtilskudd til utleieboliger:
.2008 9 2,0 88 16,6 411 99,3
.2009 5 2,9 263 68,4 477 141,6
Prosjekteringstilskudd:
.2008 5 0,1 35 0,5 209 3,7
.2009 17 0,4 51 1,0 242 4,6
Tilskudd til tilstandsvurdering:
.2008 1 826 0,6 1 623 0,6 728 0,4
.2009 2 036 1,0 3 087 1,4 1 743 0,9
Kompetansetilskudd:
.2008 0 6,5 0 5,1 0 17,4
.2009 0 16,7 0 2,3 0 24,1
Bostøtte***
.2008 14 671 225,9 17 766 203,3 80 762 757,6
.2009 15 140 221,1 18 493 205,3 81 553 723,1

*Avviker fra tabellvedlegget da det er dynamiske tall
** Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bærum
*** Husstander som fikk bostøtte en eller flere ganger

Oslo Andre Storbyer** Landet for øvrig

Antall boliger
Godkjent beløp, 

mill kr Antall boliger
Godkjent 

beløp, mill kr Antall boliger
Godkjent 

beløp, mill kr
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Tabell 2.3.f Bruk av ulike virkemidler fordelt på b rukergrupper 1.halvår 2008 - 1.halvår 2009

Flyktninger
.2008 1 2 25 42 14 59
.2009 3 20 72 33 12 150
Funksjonshemmede
.2008 38 31 3 84 56 101
.2009 41 27 6 87 49 50
Andre vanskeligstilte
.2008 15 95 54 303 258 159
.2009 91 70 101 308 227 497
Ikke spesifisert
.2008 1974 1593 2 43 10 6
.2009 3922 2203 3 58 3
Rusmiddelmisbrukere
.2008 4 3
.2009 13 8 6
Bostedsløse
.2008 6 1 19
.2009 16 20 4 45
1.gangsetablerere
.2008 1002 157
.2009 1232 170
Reetablering
.2008 180 28
.2009 195 28
To brukergrupper
.2008 24 4 14 10 164*
.2009 17 14 10
Totalt antall 2008 2052 1725 90 1672 537 344
Totalt antall 2009 4057 2353 202 1944 504 751
*3 eller flere brukergrupper

Boligtilksudd 
etablering

Boligtilskudd 
utleieboliger

Grunnlån 
oppføring

Grunnlån 
utbedring

Grunnlån 
utleiebolig Startlån

 
 
 

2.3.3. Startlånet og valgfrihet i forhold til rente tilbud  

I henhold til Husbankens retningslinjer om startlån, skal videreutlån til enkeltpersoner tilbys med 
utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunene har anledning til å legge til 0,25 prosentpoeng til 
dekning av administrative kostnader samt eventuelt kreve gebyr for å dekke de faktiske kostnadene 
ved låneforvaltningen. Kommunene kan tilby lempeligere vilkår enn de selv har i Husbanken. 

 

For kommunene kan det være en utfordring å få en god balanse mellom rentene på innlånene fra 
Husbanken og videreutlånene til enkeltpersoner. Kommunene kan selv velge om og når de ønsker å 
binde renten på innlånene. Valg av fast rente er ikke knyttet til utbetalingstidspunktet fra Husbanken. 
Kommunene kan velge kombinasjoner av fast og flytende rente på startlånporteføljen. Fordelen med å 
ha kombinasjoner av ulike bindingstider og flytende rente, er at det kan bidra til å redusere 
renteeksponeringen mellom inn- og utlån og gjøre det enklere for kommunene å ha samme 
produktspekter som Husbanken med hensyn til renter. Kommunene kan velge mellom fastrenter med 3 
5, 10 og 20 års bindingstid. 
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Pr. 1. september fordeler kommunenes startlånporteføljer for videreutlån seg på flytende og faste 
renter: 

 
Rentetype Antall Restgjeld mill kr 

Flytende rente 1774 10951 

3 års fast 97 1008 

5 års fast 327 5999 

10 års fast 77 1753 

20 års fast* 0 0 
*Nytt fastrentetilbud fra juli 2009. 

 

2.3.4  Utleieboliger  
Husbanken har valgt å måle utviklingen i antall kommunalt disponerte boliger, og dermed ikke snevert 
telle antall boliger som er finansiert gjennom boligtilskuddsordningen. Vi benytter KOSTRAs 
definisjon av kommunalt disponerte boliger. 
 
Ved utgangen av august hadde Husbanken mottatt søknader om tilskudd til totalt 1 188 utleieboliger. 
Dette er en økning på 119 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2008, og tyder på at 
Husbankens budskap til kommunene om å benytte låne og tilskuddsordningene aktivt har nådd fram. 
Pr. 15. september er det godkjent tilskudd til 1 035 boliger, noe som er høyere enn tallet for hele 2008. 
Regionkontorene rapporterer om fortsatt stor aktivitet på dette området. 
 
Tabell 2.3.4 Boligtilskudd til utleieboliger pr. 31.08.2009. Boliger med 
          Tilsagn, prognose for hele året og måltall. Region. 

 

Tilsagn gitt Prognose
I alt 991 2 477
Region øst 191 850
Region sør 304 500
Region vest 254 523
Region Midt Norge 124 372
Region Bodø 79 140
Region Hammerfest 39 92  

 
Tabell 2.3.4 viser regionkontorenes prognoser samt de måltallene som har blitt satt. Med unntak av 
Region sør og Region Bodø ligger alle prognosene lavere enn målet, men alle regionkontorene 
rapporterer at de arbeider svært aktivt med dette området i år. Mange av prosjektene som skal 
finansieres tilfredsstiller dessuten kravene til en tilskuddsandel på mer enn 20 prosent, noe som i sin 
tur reduserer antall boliger som kan finansieres innenfor rammen.  
 

2.3.5 Boligtilskudd til etablering  
De foreløpige rapportene viser at kommunene har gitt boligtilskudd til 504 husstander i 1.halvår 2009, 
noe som er en nedgang på seks prosent sammenliknet med samme periode i 2008. Gjennomsnittlig 
tilskuddsbeløp gikk også ned om lag seks prosent, fra 220 000 till 207 000 kroner. Gjennomsnittlig 
kostnad per bolig er redusert med 13 prosent, 
 
I løpet av perioden 2005 -2009 har overført beløp til kommunene for boligtilskudd til videretildeling 
og til tilpasning økt fra 436,3 til 473,3 millioner kroner. Beløpet som ble overført i 2007 var om lag 10 
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millioner kroner mer enn for 2008. For 2009 er rammen for boligtilskudd til videretildeling 405,1 
millioner kroner, om lag 81 prosent er brukt pr 1.halvår.  
 
34 prosent av husstandene som har fått tilskudd til etablering er førstegangsetablererne, dette er en 
økning på fem prosentpoeng sammenliknet med 1.halvår i 2008. 45 prosent av husstandene som har 
fått tilskudd er registrert som vanskeligstilte på boligmarkedet, dette er en nedgang på fire 
prosentpoeng sammenliknet med 2008.   
 
Selv om andelen vanskeligstilte som mottar boligtilskudd er redusert, så har gjennomsnittlig 
tilskuddsandel i prosent av kostnad økt fra 29 prosent til 33 prosent. Også førstegangsetablererne og 
husholdninger som reetablerer seg på boligmarkedet har mottatt en høyere gjennomsnittlig 
tilskuddsandel i prosent av kostnader i 2009. Husbanken har jobbet for å få kommunene til å benytte 
boligtilskuddet mer målrettet mot husholdninger som har litt for lav inntekt til å betjene et lån.  
Gjennomsnittlig andel tilskudd i prosent av kostnad har økt for flere brukergrupper, og totalt sett økt 
fra 25 til 27 prosent. Dette kan indikere at Husbanken har lykkes i arbeidet med å informere 
kommunene.  
 
Andelen husholdninger der minst ett medlem har nedsatt funksjonsevne som har mottatt tilskudd til 
etablering er tilnærmet uendret, det samme er tilfelle for de andre brukergruppene. De ulike 
brukergruppene er overlappende.  

2.3.6  Samarbeid med IMDI  
Samarbeidet mellom Husbanken og IMDI følges nøye opp både sentralt og regionalt. Den sentrale 
samarbeidsavtalen mellom Husbanken og IMDI er under revidering.  
 
Det er flere samarbeidsavtaler som er etablert/ i ferd med å bli etablert med IMDI på regionalt nivå. I 
den forbindelse avholdes det faste koordineringsmøter. Når det gjelder avtalen mellom Husbanken og 
IMDI (sør), er et av punktene at det på regionalt nivå skal initieres prosjekter finansiert av 
kompetansetilskuddet. Informasjon om kurs og konferanser i IMDI distribueres av Husbanken til egne 
kommunekontakter for å nå saksbehandlere på boligfeltet. Husbanken har også bidratt med innlegg om 
Husbankens virkemidler på konferanse om bosetting av flyktninger og innvandrere arrangert av KS og 
IMDI. Et av temaene som diskuteres i møte med kommunene, er bosettingen av enslige mindreårige 
flyktninger. Det holdes faste koordineringsmøter for samarbeidsavtalene og fortløpende justering av 
handlingsplanen.  
 
Husbanken skal være med å delfinansiere et utredningsprosjekt om desentraliserte mottak. 
Målsetningen er å finne ut om desentraliserte mottak er en god måte å bo på. Videre skal det 
undersøkes om desentraliserte mottak gjør det vanskeligere for kommunene å bosette flyktninger.  
 
Koordinert innsats  
Sammen med IMDI deltar Husbanken i møter med kommuneledelsen. I flere kommuner er 
møtetemaene Husbankens virkemidler og bosetting. IMDI og Husbanken deltar også på ulike møter i 
kommunene. Husbanken har også deltatt på konferanser om bosetting av flyktninger og innvandrere 
sammen med IMDI. 
 
I samarbeid med IMDI er det utarbeidet et skreddersydd materiell rettet mot flyktninger og 
innvandrere. Husbanken har bidratt med innspill til en informasjonsbrosjyre som IMDI har utarbeidet i 
forbindelse med en ”startpakke” til arbeidsinnvandrere samt finansieringseksempler. 
 
Det er blitt gjennomført en rekke fellesaktiviteter med IMDI for å være pådrivere ifht. 
bosettingsarbeid. Man er meget godt fornøyd med funksjonen av både samarbeidsavtalen og 
handlingsplanen 
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Det er også gjennomført møte med Faglig Forum for Flyktingskonsulentene (FFFK) for 7 kommuner 
vedrørende bosetting av flyktninger og spesielt enslige mindreårige. Husbanken har også hatt møte 
med IMDI med fokus på enslige mindreårige og mulige tilskuddsordninger.  
 
Det er avholdt møte med BUF - etat og IMDI samt ledere for alle fagteam i region Midt Norge . I den 
forbindelse belyste NTNU forskningsresultater om enslige mindreåriges bosituasjon. Her holdt 
Husbanken innlegg om virkemidler og muligheter for samarbeid omkring felles målsettinger. 
Kommunene ble invitert til konkrete boligprosjekter. Resultatet var møte med Trondheim kommune 
og Bufetat om mulige boliger til enslige mindreårige flyktninger.  
 

2.3.7 Samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten og k ommunene 
Husbanken har inngått samarbeidsavtaler med NAV hjelpemiddelsentralen i flere fylker. Foruten dette 
er det løpende kontakt med NAV både på kommunalt og på statlig-/fylkesnivå. Husbanken har også 
jevnlige møter med Arbeids- og velferdsdirektoratet samt NAV Drift og utvikling.  
 
Det har vært samarbeidsmøte om prosjekt ”tilskudd isteden for heis”. Det har også blitt gjennomført 
fem kommunenettverksmøter i Agder og Telemark med NAV ansatte. I nærmeste fremtid vil det være 
møteaktivitet mellom Husbanken, Vestfold og Buskerud. Det er også avtalt møte mellom Husbanken 
og alle NAV ledere i Vestfold. Her vil alle NAV ledere fra kommunene i fylkene involveres.  
 
Det er også vært fokus på "Prosjekt Bustadtilpassing", men også generell kunnskapsutveksling og 
diskusjon rundt saksbehandlingen av kompliserte saker. Det er planlagt oppstartseminar om  "Prosjekt 
Bustadtilpassing" for nye kommuner 2009.  
 
Når det gjelder samarbeidsavtalen som er inngått mellom hjelpemiddelsentralene i Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane og Husbanken omhandler dette bl.a felles interesser og utfordringer 
samt overlappende ansvar. Avtalen skal gi lokal forankring og føringer for samarbeidet. I fellesskap 
skal man informere hverandre om egen virksomhet, utvikle og dele kompetanse gjennom årlige 
regionale samlinger, formidle kunnskap og erfaringer fra Prosjekt bustadtilpassing samt arbeide for å 
forankre boligrådgiving på høyt nivå i forsøkskommunene i de tre fylkene og deretter i alle 
kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Husbanken skal være en pådriver og ha 
hovedansvaret for denne forankringen og bistå kommunene i deres arbeid for å sikre et godt og variert 
tilbud til personer som trenger tilrettelagte boliger. Vår målgruppe er spesielt eldre og 
funksjonshemmede.  
 
I Bergen er alle NAV– kontorene blitt invitert til et informasjonsmøte om Husbankens boligpolitiske 
virkemidler. Dette skal avholdes i høst. Det er etablert kontakt med fylkesdirektørene i NAV 
Hordaland. Målet er regionale samarbeidsavtaler. Forslag til avtaler er utarbeidet.  
 
Etter oppfordring fra Husbanken har satsningskommuner satt ned arbeidsgrupper hvor også ressurser 
fra NAV ble involvert der hvor NAV ble betraktet som en naturlig part. Resultatet er at nå at NAV har 
kommet inn som ny samarbeidspartner i kommunene der hvor sosialtjenestene tidligere hadde en rolle. 
Dette har også medført til at de øvrige arbeidsområdene som NAV jobber med, har fått innpass i 
Husbankens kjerneområder. Sentralt er derfor samarbeid med NAV og NAV sin rolle i boligarbeidet. 
Videre har Husbanken vært på turer til en rekke kommuner i 2. tertial. 
  
Som følge av samarbeidsavtaler samt møtevirksomhet mellom NAV HMS Nordland/Troms og 
Husbanken, vil begge NAV- kontorene arrangere boligkurs hvor Husbanken får en viktig rolle. 
Gjensidig informasjonsflyt innenfor boligpolitikken og "prosjekt boligtilpasning" har vært i sentrum.   
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Husbanken har også inngått samarbeidsavtaler med NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark. I 
tillegg har Husbanken hatt møte med kommunale NAV- kontor og Boligkontor (Hammerfest) 
angående bostøtte samt hvordan man ønsker å bedre samarbeidet. I forbindelse med 
"Boligtilpasningsprosjektet" har Husbanken hatt god kontakt med NAV hjelpemiddelsentral Troms og 
Finnmark. Det er også gjennomført et "boligkurs" med vekt på universell utforming og gode boliger 
for alle. Husbanken har også hatt møter med 3 nye satsingskommuner angående boligtilpasning, med 
bred og tverrfaglig deltakelse. Der ble det også orientert om Husbankens generelle virkemidler. 

2.3.8  Bruk av de økonomiske virkemidlene til perso ner med nedsatt funksjonsevne  
Husbanken er bedt om å gjøre en vurdering av hvordan de økonomiske virkemidlene brukes til 
personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Tabell  2.3a Tilskudd og lån til personer med nedsatt funksjonsevne1 

 

Ordning 1.-4. kv. 2005 1.-4. kv. 2006 1.-4. kv. 2007 1.-4.kv. 2008 1-2.kv 2009

Boligtilskudd til 
etablering

438 216 226 137 49

Boligtilskudd til 
tilpasning

1212 1161 1121 964 966

Boligtilskudd til 
utleieboliger

125 194 164 221 50

Prosjekterings     
til skudd

440 439 443 494 310

Startlån til 
enkeltpersoner2

699 387 356 228 87

Grunnlån til 
utleieboliger

3 1 3 5 6

Grunnlån 
oppføring

43 146 107 119 18

Grunnlån 
utbedring 

- 239 100 41 27

 
1) Inkluderer funksjonshemmede, utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser 
2) fra og med 2007 blir familier med funksjonshemmede barn egen brukergruppe, og inkludert i disse tallene.  
 

 
Redusert bruk av virkemidlene, men uendret andel for flere virkemidler 
Bruken av alle virkemidlene til personer med nedsatt funksjonsevne har blitt redusert siden 2005.  
I den samme perioden ble etterspørselen etter alle virkemidlene som Husbanken har til rådighet 
redusert. Andelen av virkemidlene som kommunene benytter og som har blitt tildelt 
funksjonshemmede har vært tilnærmet uforandret i perioden 2006-2008. Funksjonshemmedes andel av 
antall startlån ligger på om lag seks prosent av totalt antall utbetalte lån i årene 2006 – 2008.  (Andelen 
i 2005 var ni prosent) Andel av boligtilskudd til etablering ble redusert fra 14 prosent i 2006 til 13 
prosent i 20086. Andel boligtilskudd til tilpasning har ligget stabilt på 36-38 prosent i perioden 2005-
2008.  
 
Den største endringen fant sted fra 2005 til 2006, da startlånandelen faller fra ni til seks prosent, 
boligtilskudd til etablering faller fra 27 til 14 prosent.   
 
2008 er ikke et representativt år med hensyn til grunnlån til utbedring, Husbanken registerte en 
betydelig økning i søknadsinngangen i 2.halvår på denne ordningen. Andel funksjonshemmede som 
fikk grunnlån til utbedring i 2008 var en prosent (41 husstander) av totalt 3470 godkjente boliger, mot 
nærmere fem prosent (100 husstander) av totalt 2021 godkjente boliger i 2007. Årsaken til den store 

                                                      
6 I 2007 ble familier med funksjonshemmede barn etablert som ny brukergruppe. Antall registreringer for denne 
brukergruppen er inkludert i startlån og boligtilskudd til etablering   
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økningen i godkjente boliger med grunnlån til utbedring var at det var en begynnende ledig kapasitet i 
bygg og anleggsmarkedet, kombinert med knapp tilgang på finansiering i det private bankmarkedet.  
 
Ved utgangen av 1.halvår 2009 er det allerede gitt flere tilskudd til tilpasning enn for hele 2008.  
Hittil i 2009 har Husbanken opplevd stor søknadsinngang på grunnlån til oppføring og utbedring samt 
tilskudd til etablering, og det kan se ut som antall tildelinger til gruppen funksjonshemmede vil bli 
lavere i 2009 enn 2008 for disse ordningene. Om nedgangen for disse ordingene totalt sett skiller seg 
fra utviklingen de siste årene er ennå for tidlig å si.  
 
Tilskudd til tilpasning  
Nedsatt funksjonsevne alene er ikke grunn til å motta tilskudd og husholdningens økonomi er derfor 
avgjørende for om den får tilskudd til etablering. Dette medfører at funksjonshemmede kan være 
registrert i gruppen økonomisk vanskeligstilt. Det er også registrert at i enkelte kommuner så velger 
man å gi større tilskudd noe som medfører at antall tilskudd reduseres, men større beløp innvilges til 
denne brukergruppen. Kommunene kan selv avgjøre hvor mye som skal gis i tilskudd til tilpasning i 
hver enkelt sak og hvor mye tilskuddsutmålingen skal utgjøre i prosent av godkjente kostnader. 
Husbanken har ikke regler for hvor mye den enkelte kommune kan gi i tilskudd til tilpasning. I 2007 
var det laveste tilskuddet som ble gitt 3 100 kr og det høyeste 600 000,- kr og tilsvarende beløp i 2008, 
3 000 kr og 418 000,- kr. Denne gruppen mottar i gjennomsnitt et høyere tilskuddsbeløp enn andre 
brukergrupper.  En gjennomgang av dataene viser at størrelsen på tilskuddet som har blitt gitt til 
funksjonshemmede har økt, fra 176 000 kroner i 2005 til 279 000 kroner i 2008.  
 
Søknadsinngangen fra år til år varierer veldig, i enkelte regioner var det svært få søknader i 2007, 
mens det i 2008 i enkelte tilfeller ble gitt avslag på søknad om boligtilskudd til videretildeling på 
grunn av at midlene var oppbrukt. Disse ble innvilget i 2009 da nye midler var tilgjengelig. I tillegg 
var det en del kommuner som kom inn med konkrete søknader om ekstra midler i begynnelsen av 
2009. 
 
Endrede saksbehandlingsrutiner  
Søknad om grunnlån til utbedring ble tidligere behandlet i kommunen først. Dette medførte i mange 
tilfeller til at kommunen var behjelpelig med å informasjon om til å fylle ut søknadsskjema som skulle 
sendes til Husbanken. Det kan være en medvirkende årsak til at antall godkjente prosjekt med grunnlån 
til utbedring har falt.  
 
Samarbeid med andre aktører og pågående aktivitet på området  
Det etablert en samarbeidsavtale med Hjelpemiddelsentralen i Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane for å styrke og informere om Husbankens ordninger funksjonshemmede på boligmarkedet. I 
tillegg er det gjennomført samarbeidsmøter med alle hjelpemiddelsentralene. Generell 
kunnskapsutvikling og diskusjon rundt saksbehandlingen av vanskelige saker er viktige temaer på 
møtene.   
 
Fokuset har vært på ”prosjekt bustadstilpassing” – en videreføring av et prosjektet som startet opp i 
2006. Samarbeidet går blant annet ut på at partene i felleskap skal arbeide med å forankre 
boligrådgivning på høyt nivå i forsøkskommunene i de tre fylkene, deretter i alle kommuner i 
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Husbanken har hovedansvaret for forankringen. 
Husbanken og hjelpemiddelsentralen skal i fellesskap bistå kommunene i deres arbeid for å sikre et 
godt og variert tilbud for personer som har behov for en tilrettelagt bolig, primært i gruppen eldre og 
funksjonshemmede.    
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3. Byggeprosessen skal være god og effektiv  
Husbanken har ingen nye oppgaver under dette målet, jf tildelingsbrevet 

 

4. Flere miljøvennlige og universelt utformede boli ger og bygg 
på attraktive steder 
 

4.1 Økt antall miljøvennlige boliger og bygg 
Husbankens krav til miljø og energi samt universell utforming er nedfelt i retningslinjene for alle ulike 
låneordninger og tilskudd som Husbanken forvalter.  
 
I tillegg til grunnlån til oppføring, utbedring og kjøp av utleieboliger finansieres barnehager, 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og det gis kompetansetilskudd til etablering av nye 
boligløsninger Energisparing, gjenbruk av materiale etc. registreres ikke i samme grad for disse 
enhetene, men Husbankens retningslinjer, normer og standarder ligger til grunn for 
tilskuddsutmålingen.  
  
Når Husbanken gir prosjektgodkjenninger godkjennes alle boligene i prosjektet i samsvar med 
Husbankens standarder. Erfaringsmessig velger 50-60 prosent av kjøperne finansiering i Husbanken  
Husbankens godkjenning til grunnlån gir derfor et bilde av hvor mange boliger finansiert med 
grunnlån som tilfredsstiller Husbankens krav til de ulike kvalitetene. Tilsagnstallene viser hvor mange 
husholdninger som har benyttet seg av finansiering fra Husbanken.  
 
Det foregår også en omfattende erfaringsutveksling og kompetanseoverføring i forhold til miljø og 
energi samt universell utforming. Husbanken er involvert i prosjekter som ”Fremtidens byer” som er 
nærmere beskrevet på side 27. Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om passivhus og 
universell utforming som er sendt til intensjonsavtaleaktørene og til 50 eiendomsmeglere og 
Miljøskolen (BYGGOPP). 
 
Husbanken har aktivt samarbeidet med fagmiljøet ved SINTEF og Høgskolen i Bergen (HiB) for å 
kvalitetssikre konkrete prosjekter og for å formidle kunnskap. Husbanken har undertegnet en 
samarbeidsavtale med HiB.  
 
Miljøkvalitet er ett av de sentrale tildelingskriteriene i Husbankens grunnlån. I dette inngår dempet 
energibruk, redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen, redusert mengde 
byggavfall og økt gjenbruk/ombruk av byggematerialer.  
 
Tabell 4.1 viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring og utbedring fordelt på 
ulike miljøkvaliteter. Nær 60 prosent av nye boliger godkjent for grunnlån til oppføring hadde en eller 
annen form for miljøkvalitet. Så godt som alle disse har lagt inn energisparing. Energisparing på 40 
prosent eller mer var mest vanlig for boliger med grunnlån til oppføring. Sammenliknet med 
tilsvarende periode i 2008 har Husbanken finansiert flere boliger med miljøkvaliteter. Andelen boliger 
med miljøkvaliteter er imidlertid redusert både for oppføring og utbedring sammenliknet med 2.kvartal 
2009. En del av årsaken kan være at det i enkelte tilfeller har blitt gitt godkjenning til prosjekter der 
private banker har trukket finansieringen.  Husbanken har dermed ikke deltatt i hele prosjektperioden.  
 
Nye boliger har lavere prosentandel miljøkvaliteter enn boliger som har fått utbedringslån. Det er 
imidlertid viktig å være oppmerksom på at mange boliger tilfredsstiller flere av miljøkravene, samtidig 
som de også tilfredsstiller krav til kvaliteter innenfor universell utforming.  
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Tabell 4.1 Boliger med godkjenning om grunnlån 2.kvartal 2009 etter type miljøkvalitet 1)

Pr. 30.06.08 Pr.30.06.09

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring

Utleie-
boliger I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

Utleie-
boliger3)

3911 2117 1726 68 66002) 4 059 2 339 202

1708 1193 515 - 3 916 2 359 1 559 -

Energisparing 20 %.................................. 134 117 17 -  771  412  359 -

Energisparing 21-39 %............................. 388 165 223 - 1 011  688  323 -

Energisparing 40 % og mer...................... 786 784 2 - 1 637 1 249  388 -

Gjenbruk av materialer.............................. 13 2 11 -  0  0  0 -

Miljøvennlige materialer............................ 1 0 1 -  256  34  222 -

Redusert avfallsmengde........................... 107 107 0 -  29  24  5 -

Plan for forv/drift/vedlikehold..................... 156 97 59 -  324  60  264 -

0 0 0 -  0  0  0 -

1) En bolig kan ha flere miljøkvaliteter

2) 5481 av de 6 600 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3)Kvalitetskravene kan i særskilte tilfeller fravikes i forbindelse med fremskaffelse av rimelige boliger til vanskeligstilte grupper 

Antall boliger med grunnlån oppf/utbe i alt......

Miljø og energi i alt......................................

Stedsutforming...........................................

 
 
 
Ved å kombinere bruk av grunnlånet, intensjonsavtaler og kompetansetilskudd har Husbanken initiert 
fem passivhusprosjekter i Bergens-regionen og et stort prosjekt i Stavanger med 110 boliger. Fjell 
kommune og Bergen kommune er godt i gang med prosjektering av hvert sitt boligsosiale prosjekt. 
Fjell med 25 rimelige utleieboliger for vanskeligstilte og Bergen med 10 boliger for psykisk 
utviklingshemmede, alle med passivhusstandard og universell utforming. De resterende fire 
prosjektene skal bygges av private utbyggere. Et av dem er kommet som et resultat av Husbanken 
samarbeid med Bergen Tomteselskap. Tomteselskapet setter som krav at 30 prosent av boligene i det 
aktuelle området bygges med passivhusstandard. I et av prosjektene ønsker man å rehabilitere en eldre 
villa til passivhusstandard. Det kan bli et viktig referanseprosjekt siden mer enn 52 prosent av boligene 
i Norge er eneboliger og en stor del av dem trenger utbedring. Et av prosjektene som skal bygges på 
Straume i Fjell kommune, tar sikte på at noen av husene skal bygges som nullutslippshus. All 
oppvarming skal komme fra ny fornybar energi. 
 
Fremtidens byer   
Miljøverndepartementet har tatt initiativ til et samarbeid mellom Staten og de 13 største byene om å 
skape framtidens byer, - byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. De 13 byene som 
deltar er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, 
Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er enighet om at innsatsen skal konsentreres rundt 4 
hovedområder: effektivisering av vei, lavere energibruk knyttet til bygningsmassen, reduksjon i avfall 
og klimatilpasning. Husbanken deltar på alle samlingene, og retter spesielt fokus på temaet lavere 
energibruk i bygninger.  
 
Husbanken har sammen med BE og Lavenergiprogrammet gjennomført et miniseminar om 
passivhuskonseptet, i ny og eksisterende bebyggelse. Byene som deltar i prosjektet ble oppfordret til å 
foreslå forbildeprosjekter, og 60 prosjekter bestående av nybygg og rehabiliterte bygg ble foreslått. 
Erfaringer fra tidligere samarbeid mellom Husbanken, Enova, SINTEF Byggforsk m.fl. viser at 
regional spredning av forbildeprosjekter innenfor samme tidsrom har meget stor påvirkningskraft.  
Denne kraften kan økes ytterligere dersom man lykkes i å skape synergi, samarbeid og samordning 
med andre aktører, prosjekter og programmer. Her kan nevnes forskningsprogrammet Zero Emission 
Buildings, Lavenergiprogrammet, Enovas passivhusstrategi, arbeidet i ECOBOX og EKSBO, et 
prosjekt for avansert rehabilitering som Husbanken leder. Forbildeprosjekter har i en slik sammenheng 
muligheten for å danne en kjede av regionale arenaer for erfaringsutveksling, kompetansespredning og 
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for utvikling av de regionale markedene. Forbildeprosjekter kan skape en felles læringsarena og 
kommunikasjonsplattform. Regional spredning av forbildeprosjektene er et av de viktigste bidragene 
for å forberede stor utbredelse av slike prosjekter. Dette kan åpne for et stort skritt videre i arbeidet for 
redusert og miljøvennlig energibruk i bygninger. Fremtidens byer følger opp forslaget om 
”forbildeprosjekter i kjede”, hver by følger opp 1-2 prosjekter hver.  
 
Zero Emission Buildings 
Husbanken har samarbeidet med utbyggeren Bybo om å utvikle et boligområde i Bergen med 400-500 
boliger. Prosjektet kalles Futurum Bergen og tar sikte på å videreutvikle passivhuskonseptet til 
nullutslipps boliger. Bybo er invitert med i forskningsprosjektet Zero Emission Buildings (ZEB) 
sammen med SINTEF og industrielle aktører som Isola, Hydro etc. Boligområdet skal bygges ut i 
etapper over åtte år og nye forskningsresultater og produkter skal implementeres etter hvert i nye 
etapper. Husbanken har oppfordret programmet ZEB og det strategiske forskningsprogrammet 
”Bærekraftig oppgradering av blokkbebyggelse” til å ta kontakt med Fremtidens byer.  
 
Kompetansetilskudd til miljø- og energiprosjekter 
I løpet av årets seks første måneder ble det gitt tilsagn om kompetansetilskudd til i alt 113 prosjekter. 
Det samlede tilsagnsbeløpet var på 43 millioner kroner. Av disse ble det gitt tilsagn for 1,3 millioner 
kroner fordelt på 7 prosjekter innenfor miljø og energi. Det ble i tillegg gitt tilsagn til 9 prosjekter 
innenfor stedsutvikling med tilsagnsbeløp på til sammen 1,8 millioner kroner. 
 
Nedenfor er en liten omtale av noen gode miljøprosjekter som har fått tilskudd i 2.kvartal: 
 

• Passivhus Grimstad, ansvarlig Hemato Eiendom AS, Grimstad 
Husbanken ønsker å få etablert et passivhus på Agder som viser bransjen hvordan 
energigjerrige boliger kan bygges ut fra ordinær byggemetode og standard byggemateriell. 
HeMaTo Eiendom skal utvikle og bygge prosjektet "Passivhus Pilot" som er i tråd med 
Husbankens intensjoner. 

• Arkitekturdagen 2009, ansvarlig Norske arkitekters landsforbund – Ecobox 
Målsettingen med Arkitekturdagen er å bidra til kompetanseheving, læring og endret praksis. 
Arkitektur - dagen 2009 skal presentere gode og fremtidsrettede forbildeprosjekter innen 
gjenbruk, rehabilitering og transformasjon med særlig vekt på energieffektive løsninger og 
miljøvennlig materialbruk.  

• En komparativ studie av energibruk i bygninger, ansvarlig Senter for Byøkologi, Bergen 
Rikelig fokus på rimelig kraft i Norge har vært en hvilepute som har ført til lite fokus på 
energibruk i bygninger, mens andre europeiske land i mye større grad har hatt som mål å 
utvikle og ta i bruk nye fornybare energikilder og energieffektive byggemåter. Ved å avdekke 
institusjonelle drivkrefter og barrierer i Norge, Tyskland og Sverige er målet å bidra til økt 
forståelse av hvilke faktorer som påvirker utviklingen av bygningers energibruk. 

• Lavenergiprogrammet – kompetanseheving i byggenæringen, ansvarlig Byggenæringens 
Landsforening 
Lavenergiprogrammet skal gjennom dette prosjektet formidle kunnskap om energieffektiv 
bygging og viktigheten av pilotprosjekt spredd rundt i kommunene. Målgruppen er 
byggenæringen og kommuner, og prosjektet skal blant annet samarbeide med nettverket i 
Fremtidens byer. Gjennom kompetanseheving i kommuner og byggebransje er målet å få en 
fortgang i bygging av energieffektive boliger og bygg. 

 
Rammen på kompetansetilskudd er på 93 mill kroner for 2009. Søknadsinngangen er høy og vi 
forventer at hele rammen vil bli brukt opp. 
 
Intensjonsavtaler: 
Ved utgangen av 2.tertial er det inngått totalt 16 intensjonsavtaler i Husbanken.  
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I 2008 ble det inngått totalt 6 intensjonsavtaler, inkludert fornyelse av løpende avtaler og helt nye 
avtaler. Målet for 2009 er at det skal inngås flere intensjonsavtaler enn foregående år, og Husbanken er 
dermed i rute med hensyn til måloppnåelse på dette punktet. I forlengelsen av intensjonsavtalene 
gjennomføres det møter med utbyggerpart i intensjonsavtalen  
 
Hovedformålet med intensjonsavtaler er bl.a. å skape forutsigbarhet for bransjen, etablere effektive 
samarbeidsformer med bransjen, kommunene og forskermiljøer og at Husbanken gjennom dette 
virkemiddelet bidrar til økt måloppnåelse i den enkelte region.  
 
Bygges det flere miljøvennlige boliger og bygg som en følge av at Husbanken inngår 
intensjonsavtaler?  
Sentio Norge AS har på oppdrag fra Husbanken belyst denne og følgende problemstillinger: 
• Gir intensjonsavtalene økt kunnskapsoppbygging i byggesektoren om passivhus og andre 

miljøvennlige boliger og bygg 
• Gir intensjonsavtalene økt forutsigbarhet for aktørene?  
 
Sentio Research Norge AS har på oppdrag fra Husbanken gjennomført 5 dybdeintervju med 
administrerende direktør eller teknisk sjef hos 5 boligprodusenter med nasjonale intensjonsavtaler med 
Husbanken. I rapporten blir det forsøkt å gi et bilde av hvordan intensjonsavtalene kan sees på som et 
viktig virkemiddel for å nå arbeidsmålet med å øke antall miljøvennlige boliger og bygg. Evalueringen 
skulle se på om intensjonsavtalene fører til økt bygging av miljøvennlige boliger. Undersøkelsen ble 
gjennomført ved utgangen av 1.halvår.  
 
Husbanken har 7 landsdekkende intensjonsavtaler, hvor de fleste store boligprodusentene er 
representert, i tillegg til en rekke regionale intensjonsavtaler. Målet med intensjonsavtalene har vært å 
skape forutsigbarhet for bransjen og at det bygges boliger med fokus på kvaliteter som lavt 
energiforbruk og universell utforming.  
 
Denne rapporten hatt størst fokus på de landsdekkende intensjonsavtalene fordi alle er på et overordnet 
nivå og ikke direkte relatert til et prosjekt.. 
 
Resultater 
Fram til 2005 var Husbanken en viktig lånegiver for boligbyggingen i Norge, men etter 2005 har vi 
sett en markert nedgang i andel igangsatte boliger med lånetilsagn fra Husbanken.  
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Figur 4.1.a: Antall igangsatte boliger med finansiering fra Husbanken (* pr juni 2009). Kilde: 
SSB/Husbanken 
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Figur 4.1 b: Antall boliger med grunnlån med energisparing (* pr juni 2009). Kilde: Husbanken. 
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Tallene viser at det fra 2005 har vært en betydelig økning i antall boliger finansiert av Husbanken som 
har tiltak for energisparing i ulik grad. Vi ser av figur 2 at for 2008 hadde mer en 40 prosent at boliger 
finansiert av husbanken tiltak som skulle redusere energisparingen med mer en 40 prosent. Dette 
tiltaket har hat en jevn økning over tid. Og pr i juni 2009 har 1 av 3 boliger godkjent for 
lånefinansiering via Husbanken lagt denne kvaliteten til grunn. 
 
Rapportens konklusjoner og oppsummering 
Andelen som bygger mer miljøvennlig har økt. For 2008, som var et år med en litt fallende nivå på 
igangsettingen av boliger ser vi at hele 41 prosent av alle boliger finansiert gjennom Husbanken hadde 
tiltak for energisparing over 40 prosent. Denne trenden har blitt videreført i år. 
 
Når boligprodusentene blir spurt om avtalen har ført til bygging av flere miljøvennlige boliger er det 
kun 1 av 5 respondent som svarer klart ja på dette, men det er flere som peker på at intensjonsavtalen 
har ført til at de tilbyr lavenergiboliger. En del av intensjonsavtalene er av nyere art og det kan derfor 
være vanskelig påpeke direkte effekt avtalen i antall boliger.  
 
Intensjonsavtalen og arbeidet rundt denne har ført til en økt bevissthet og at kompetansen finnes i 
organisasjonene. Boligprodusentene peker imidlertid både på forskrifter og regler og ønsket om å 
oppnå grunnlånet som de viktigste drivkreftene for å bygge miljøvennlige boliger. Grunnlånet ansees 
som en god finansieringsordning. Likevel oppgir de at lavenergiboliger og passivhus er vanskelig å 
selge på grunn av lav etterspørsel. Det etterlyses derfor mer markedsføring av miljøvennlige boliger 
direkte mot kundene fra Husbanken. 
 
Samarbeidet med Husbanken ser de i tillegg på som viktig både fordi Husbanken anses som et godt 
merkenavn, på grunn av grunnlånet og fordi Husbanken har mye kompetanse eller kan henvise til 
dette. Boligprodusentene ser det også som viktig å kunne melde tilbake hvilke behov de og kundene 
har boligprodusentene har. Boligprodusentene er fornøyd med den økte forutsigbarheten avtalen 
medfører med hensyn på grunnlånsbehandling og kontaktpersoner i Husbanken.  
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Sett i lys av både tallmaterielt og undersøkelsen gjennomført av Sentio mener Husbanken at 
intensjonsavtalene i sin ennå tidlige fase er et viktig virkemiddel i prosessen for å oppnå arbeidsmål 
4.1. Husbanken bør likevel se på arbeidet rundt konkretiseringen av innholdet og oppfølgingen av 
disse avtalene. Sentio har gitt signaler på at intensjonsavtaleaktørene selv ikke snakker så mye om 
egen innsats i forhold til avtalen og en del nevner at de kunne gjort mer selv. 

4.1.2 Forbildeprosjekter 
I tildelingsbrevet er Husbanken bedt om å gi en beskrivelse av prosjekter  som har fått kompetansetilskudd og 
som har som mål å fremme miljø og energikvaliteter. I teksten under presenteres to prosjekter som har bidratt 
til økt kunnskap om passivhus og andre miljøvennlige boliger.  
 
Juberg Gårdsbarnehage – passivhusbarnehage på Frosta 
Barnehagen er et meget godt eksempel på tilpasning til lokal byggeskikk. Barnehagen har form som et 
langhus basert på vikingfunn i nærområdet og er kledd med trepanel og torv på taket for å tilpasse seg 
lokal byggeskikk. 
 
For Husbanken fremstår barnehagen som et pilotprosjekt på energi og miljø. Helhetstankegangen i 
forhold til miljø har vært viktig i prosjektet. Barnehagen er bygget etter prinsippene om passivhus. De 
har benyttet lokale håndverkere som har blitt lært opp på byggeplass. Barnehagen har basert driften, 
bla. i forhold til mat, på økologiske prinsipper og dette er også en viktig del av pedagogikken i 
barnehagen. Utbygger har gjennom dette prosjektet også bevist at det er mulig å bygge kvalitet til en 
relativt lav kostnad. 
 
For å effektivisere byggeprosessen valgte utbygger materialet ISORAST 2000, som er det første 
sertifiserte byggesystemet for passivhuskonstruksjoner. Den lokale ISORAST leverandøren og 
direktøren for ISORAST fra Tyskland har deltatt aktivt inn i prosjektet og brukt dette som et 
referansebygg hvor utbygger har gitt tilbakemeldinger underveis. Utbygger og ingeniør har valgt ett 
system som styrer lys, varme og ventilasjon. På denne måten oppstår det ingen konflikt mellom varme 
og ventilasjon som kan oppstå hvis man velger separate systemer. 
 
Barnehagen har kun benyttet lavemisjonsmaterialer og har en gjennomtenkt løsning i forhold til lys og 
har oppnådd meget gode dagslysforhold inne. Barnehagen fremstår som et kvalitetsbygg med godt 
inneklima, god akustikk og gode lysforhold. 
 
Sted /adresse: Juberg Midtre, 7633 Frosta 
Byggeår: 2008 
Byggherre: Steinar Juberg 
Arkitekt: Kvadrat 
Landskapsarkitekt: 
Hovedentreprenør: Lein-Nilssen AS 
Konsulenter/andre aktører i prosjektet: Frosta Elektro, Isorast, Bacho, Vik maskin AS 
Omtalt/presentert: husbanken.no, lavenergiboliger.no, Nytt fra Husbanken, Frostingen, Adresseavisa, 
div. nettsteder. Se for eksempel artikkel fra lavenergiboliger.no: 
http://www.lavenergiboliger.no/hb/lavenergi.nsf/viewProsjekter/8B00B230FD96A4CEC12574B3004
2A1BF?OpenDocument 
 
 
Veidekke bygger Tellhus Moholt i Trondheim 
Husbanken har støttet prosjektet med kompetansetilskudd og gitt 90 prosent lån til 13 av boligene. 
Planlagt byggestart er 1. kvartal 2010. 
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Prosjektet TellHus Moholt har sitt utspring i et stadig økende fokus på miljø og krav til energi-
effektive boliger både fra myndigheter og boligkjøpere. TellHus Moholt kan bli et forbildeprosjekt 
både når det gjelder lavt energiforbruk og universell utforming. 3 tvillinghus med 39 enheter skal 
bygges som passivhus. Prosjektet skal også være pilot for prosjekteringsverktøyet for boligbygg – 
universell utforming, som Trondheim kommune har utarbeidet. 
 
Bak utformingen av Trondheims nye forbildeprosjekt for boliger med miljøfokus og lavt energiforbruk 
står Svein Skibnes Arkitektkontor. 
 
Inspirasjon til å kombinere energieffektivitet med langsiktig bokvalitet fant de i Østerrike, et land som 
ligger langt framme i utviklingen av energieffektive hus. På felles studietur med Veidekke Eiendom 
fikk de innblikk i nye muligheter og løsninger for energieffektive hus. 
 
Beslutningen om å utforme TellHus Moholt i tråd med de nye kravene til universell utforming har gitt 
boligene ekstra kvaliteter som store, gode rom og bedre og mer funksjonelle løsninger. 
 
Prosjektet har hatt bokvalitet som et overordnet mål og har bl.a. fokusert på dagslys og utsyn, praktiske 
løsninger og tilgjengelighet, jevnere temperatur og et sunnere inneklima. 
 
Les mer på 
http://www.tellhus.no/moholt/index.asp 
 

 
Illustrasjonsfoto TellHus Moholt 
 
 

4.2 Øke antall universelt utformede boliger og bygg  
Viktige arbeidsmål for Husbanken er å øke antallet universelt utformede boliger, bygninger og 
uteområder, samt øke bevissthet og kunnskap om universell utforming blant sentrale faggrupper 
involvert i byggeprosessen, kommuner og forbrukere. 
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Målet er at bolig- og bygningsmassen skal brukes av alle. For å oppnå dette er universell utforming en 
viktig strategi. Universell utforming innebærer at boliger og bygninger i størst mulig grad skal kunne 
benyttes av alle uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. 
 
Husbanken skal bidra til at antallet boliger, bygninger og boområder som utformes etter prinsippet om 
universell utforming øker. Dette målet skal nås ved hjelp av økonomisk og juridisk hjelpemidler, samt 
styrket satsing på informasjon og kompetanseheving blant sentrale aktører og forbrukere flest. 
 
For å nå målet om flere universelt utformede boliger er grunnlån til oppføring og utbedring et viktig 
virkemiddel. Tabell 4.2 viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt på 
ulike tilgjengelighetskvalitet. 
 
Tabell. 4.2 Boliger med godkjenning for grunnlån 2.kvartal 2009 etter type tilgjengelighetskvalitet1)

Pr.30.06.08 Pr.30.06.09

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring

Utleie-
boliger I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

Utleie-
boliger3)

3911 2117 1726 68 66002) 4 059 2 339 202

1516 1416 99 1 3 275 2 926 344 5

Livsløpsstandard....................................... 1291 1254 37 - 2 275 2 145 130 -

Besøksstandard........................................ 99 52 46 1 704 683 16 5

Fellesareal inne bevegelseshemmet......... 19 1 18 - 338 140 198 -

Fellesareal inne miljøhemmet................... 0 0 0 - 266 68 198 -

Fellesareal inne orienteringshemmet........ 0 0 0 - 274 76 198 -

Fellesareal ute bevegelseshemmet.......... 68 68 0 - 176 176 0 -

Fellesareal ute miljøhemmet..................... 0 0 0 - 166 166 0 -

Fellesareal ute orienteringshemmet.......... 0 0 0 - 111 111 0 -

1) En bolig kan ha flere kvaliteter

2) 5481 av de 6 600 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3) Kvalitetskravene kan i særskilte tilfeller fravikes i forbindelse med fremskaffelse av rimelige boliger til vanskeligstilte grupper 

Antall boliger med grunnlån i alt......................

Universell utforming i alt..............................

 
 
 
Det er særlig nye boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell utforming. Mens 
bare 1 av 6 boliger som har fått grunnlån til utbedring tilfredsstiller kravene til universell utforming, 
gjelder dette 3 av 4 nye boliger. For boliger med utbedringslån er det hovedsakelig fellesarealet som er 
universelt utformet. Av boliger som har fått grunnlån til oppføring, har 53 prosent livsløpsstandard. 
 
Ved utgangen av 1.halvår var det gitt heistilskudd til 10 prosjekter. Disse prosjektene har mottatt 4,27 
mill kroner til sammen, noe som utgjør om lag 56 prosent av rammen.  
 

Eksisterende statistikk og forslag til ny og bedre statistikk for universell utforming i boliger, 
bygg og uteområder.   
Det er startet et omfattende arbeid med å etablere statistikk og indikatorer over boliger og bygg med 
universell utforming. 
 
Deltasenteret, som har ansvaret for å koordinere arbeidet med å utvikle nasjonale indikatorer for 
universell utforming og tilgjengelighet i Norge, har etablert en arbeidsgruppe der Husbanken deltar. 
Gruppen omfatter områdene Transport, Bygg og bolig, IKT og Planlegging/uteområder. Innenfor 
området Bygg og bolig er det etablert en egen arbeidsgruppa som ledes av Statens Kartverk.  
 
Viktige premisser for dette arbeidet er de signalene som gis i ny tekniske forskrift og i den nye 
standarden for Universell utforming som kommer nå i november. Husbanken deltar aktivt i disse 
gruppene, og har som langsiktig mål å tilpasse utviklingen av egen statistikk og indikatorer til 
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resultatet av arbeidet i disse gruppene. Prosjektet er ennå i startfasen, og det vil nok drøye noen år før 
dette er på plass 
 
Parallelt med denne prosessen jobbes det derfor med å se på mulighetene til å bedre eksisterende 
datagrunnlag, bl.a. er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Heiskontroll, SSB, BE og 
Husbanken der målet er å koble Heiskontrollens database over bygg med heis sammen med SSB 
matrikkeldata slik at vi kan utgi statistikk over alle bygg med og uten heis. Norsk Heiskontroll har i 
sine 2 årlige kontrollrunder av heiser, også sagt seg villige til å foreta tilleggsregistreringer om 
tilgjengeligheten til bygg med heis. Det er et mål at det innen 2011 skal foreligge slik 
tilleggsinformasjon for alle bygg med heis.(Prosjektet og status på arbeidet ble omtalt i 1.tertialrapport, 
det er ingen vesentlige endringer i denne statusen.)   
 
Husbanken registrerer universell uforming i forbindelse med tilsagn for Grunnlånet. Hvor stor andelen  
av sykehjem og omsorgsboliger  finansiert gjennom Husbanken som har  kvaliteter for universell 
utforming er derimot ikke registrert. Uavhengig av boligtype og brukergruppe anbefaler Husbanken at 
byggene generelt skal være planlagt med tanke på bevegelseshemmede, orienterings- og 
miljøhemmede.  
 
Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på universell utforming 
I løpet av årets 6 første måneder ble det gitt tilsagn om kompetansetilskudd til i alt 113 prosjekter. Det 
samlede tilsagnsbeløpet var på 43 millioner kroner. Av disse ble det gitt tilsagn for 2,5 millioner 
kroner fordelt på 13 prosjekter med fokus på universell utforming.  
 
I tillegg har Husbanken gitt tilsagn om boligtilskudd til heis til i alt 9 prosjekter. Det samlede 
tilsagnsbeløpet var på 4,3 millioner kroner. 
 
Nedenfor presenteres kort noen eksempler på konkrete kompetanseprosjekter med fokus på universell 
utforming som har fått tilskudd i 2.kvartal. 
 

• God lyd i skolen, ansvarlig Hørselshemmedes Landsforbund 
Formålet er å lage filmer om tiltak og løsninger som skaper gode lydforhold i lokaler for 
skolebarn ved å vise konkrete, gode eksempler. Det legges vekt på gjennomførbare løsninger 
og forbedringer i eksisterende rom. Hovedmålgruppen er skoler med 1. til 10 trinn, men 
filmene vil være relevante for alle institusjoner der flere barn er samlet. 

• Kartlegging omkring fysiske hindringer i Hasvik kommune, ansvarlig Hasvik kommune 
Hasvik kommune ønsker å kartlegge og synliggjøre de fysiske hindringene ved 
servicebedrifter, offentlige bygg og fellesområder. Resultatet skal bl.a. legges frem på en 
temakonferanse i regi av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne høsten 2009. 

• Boligkurs for ungdom med nedsatt funksjonsevne, ansvarlig Norges Handikapforbunds 
Ungdom NHFU 
Kursene skal formidle kunnskap om rettigheter og regelverk, beskrive behov og hvor en skal 
henvende seg for blant annet å søke om lån og tilskudd. Kurset skal også gi kjennskap til 
løsninger som det er viktig å vite om i forbindelse med anskaffelse av egen bolig. 

 
Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg 
Ved utgangen av juni 2009 har i alt 1510 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring eller bygging 
av nye skolebygg og svømmeanlegg. Av disse hadde 913  prosjekter tiltak som er rettet mot 
funksjonshemmede. Det er litt for tidlig å si noe om det samlede utbetalt beløpet, siden 
kvotebelastning av rammen skjer på slutten av året. 
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Rentekompensasjon til kirkebygg 
Ved utgangen av juni 2009 har i alt 580 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring og bygging av 
nye kirkebygg. Av disse var det 105 prosjekter som hadde tiltak rettet mot funksjonshemmede og 42 
prosjekter som hadde tiltak rettet mot universell utforming. 
 
Ny handlingsplan for universell utforming  
Regjeringen har som mål å oppnå flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygninger på 
attraktive steder. Kommunal – og regionaldepartementet har i tildelingsbrevet for 2009 gitt Husbanken 
og Statens bygningstekniske etat i oppdrag å gjennomføre et nytt program for informasjon om 
universell utforming rettet mot kommuner, fylkeskommuner, bygge- og eiendomsnæringen samt 
boligeiere.  Dette arbeidet er knyttet opp mot regjeringens politikk om å sikre gode levekår for alle og 
er definert som tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 
2009-2013 – ”Norge universelt utformet innen 2025”. 
 
I denne planen er informasjonsarbeidet rettet mot kommune og byggenæring beskrevet som to tiltak 
som skal gjennomføres i handlingsplanperioden; ett informasjonsprogram for byggsektoren (B3) og et 
kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene og fylkeskommunene (K5). 
 
Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt og vil bli markedsført som Informasjons- og 
kompetanseprogrammet for universell utforming i byggsektoren.  
 
Arbeidet med informasjon og kompetansebygging vil omfatte styrking av dette feltet innen plan- og 
bygningslovens virkeområde. 
 
Målene for arbeidet er å oppnå at byggebransjen prosjekterer og utformer nye og eksisterende 
byggverk i tråd med krav til universell utforming og til tilgjengelighet og brukbarhet, og å oppnå at 
kommunen benytter universell utforming som strategi ved utvikling og gjennomføring av aktiviteter i 
kommunal regi. 
 
Gjennomføringen av programmet skal danne grunnlag for generell bevisstgjøring omkring begrepet 
universell utforming og gi mulighet for fordypning gjennom kurs og etter- og videreutdanning. 
 

4.3 Flere steder med god byggeskikk og godt bomiljø   
 
Evaluering av Groruddalsatsingen  
Oslo kommune har nedsatt en styringsgruppe for følgeevaluering av Groruddalsatsingen. Husbanken 
har sete i denne.  
 
Tilskudd og tiltak knyttet til Groruddalsatsingen 
 For å bedre levekårene og miljøforholdene i Groruddalen er et samarbeid inngått mellom Oslo 
kommune og staten. Samarbeidet er organisert i fire programområder. Husbanken har på vegne av 
Kommunal- og regionaldepartementet fått ansvar for å lede den statlige innsatsen innenfor ett av disse: 
programområde 3 Bolig-, by og stedsutvikling. For å støtte opp under arbeidet i programgruppe 3 har 
regjeringen opprettet en tilskuddsordning som forvaltes av Husbanken, jf. kap. 581 post 74 Tilskudd til 
bolig-, by - og områdeutvikling.  
 
For 2009 er det blitt bevilget 43 mill. kroner til ordningen. Pengene skal i sin helhet rettes mot 
regjeringens satsing i Groruddalen. Satsingen innenfor programområde 3 gjennomføres innenfor tre 
hovedstrategier: 
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1. Helhetlig områdesatsing/områdeløft i et utpekt pilotområde i hver av de fire bydelene i 
Groruddalen 

2. Utvikling av gode boliger og godt bomiljø i hele dalen ved tildeling av bomiljøtilskudd 
3. Skape attraktive møteplasser i bydelene. I 2009 er 30 mill. kroner av tilskuddsrammen planlagt 

benyttet på områdeløft, 8 mill. kroner på bomiljøtilskudd og 5 mill. kroner på attraktive 
møteplasser. 

 
Tredje fase i områdesatsingen, gjennomføring av handlingsplaner for 2009, ble igangsatt første tertial 
2009. Husbanken ga i mars/april tilsagn om støtte på til sammen 17,5 mill. kroner til dette arbeidet 
fordelt på de fire bydelene slik: 
- Bydel Alna: 4,2 mill. kroner 
- Bydel Bjerke: 4,8 mill. kroner 
- Bydel Grorud: 4,0 mill. kroner 
- Bydel Stovner: 4,5 mill. kroner 
 
Husbanken deltar med observatører i samtlige områdesatsinger. Områdesatsingen følgeevalueres av 
Econ Poyry. Arbeidet bekostes av Husbanken. Det er nedsatt en referansegruppe for evalueringen. 
Gruppen har hatt to møter i år, ett i hvert tertial. For å høyne kompetansen i områdesatsingen om 
prosjektutvikling og -styring ble det i januar avholdt et kurs innenfor dette temaområdet for sentrale 
aktører i satsingen. I februar ble det arrangert et seminar for lederne i bydelene om lederutfordringer i 
områdesatsingen. I juni ble det gjennomført et basiskurs for 20 ansatte i Bydel Stovner. Alle disse 
kompetansetiltakene er i sin helhet blitt finansiert av Husbanken. Seminarrekken (frokostseminarer) og 
utgivelse av nyhetsbrev som ble igangsatt i 2007 for å synliggjøre Groruddalsatsingen overfor sentrale 
aktører i satsingen, ble videreført med fire seminarer og seks nyhetsbrev i første tertial 2009 og med 
ytterligere tre seminarer og fem nyhetsbrev i andre tertial. Husbanken ga i første tertial bomiljøtilskudd 
på til sammen 3 750 000 kroner til syv borettslag, to sameier, to vel og et idrettslag (totalt 12 søkere) 
og i andre tertial 1 444 500 kroner som ble fordelt på fem borettslag og en forening.  
 
Det ble gjennomført en søknadsrunde i hvert tertial (med søknadsfrist hhv. 1. februar og 1. mai). Det er 
så langt i år gitt bomiljøtilskudd på til sammen 5.194.500 kroner til totalt 18 søkere og avslag til kun 
to. Det er rimelig å anta at årsaken til den gode søknadsinngangen i perioden kan tilskrives de treårige 
samarbeidsavtalene som Husbanken inngikk med OBOS og USBL i 2007 om aktivt å stimulere 
borettslag og sameier i Groruddalen tilknyttet disse boligbyggelagene til å utvikle tiltaksplaner for 
opprusting av bygninger og bomiljø. Husbanken ga i andre tertial et tilskudd på 5,0 mill. kroner til 
Oslo kommune til støtte for strategi 3 Skape attraktive møteplasser. Midlene skal gå til åtte prosjekter 
innenfor denne strategien. 
 
Evaluering av Groruddalsatsingen 
Et arbeid med følgeevaluering av Groruddalsatsingen ble igangsatt november 2008. Arbeidet, som 
utføres av AGENDA og Asplan Viak i samarbeid, skal pågå i to år. Følgeevalueringen skal ha fokus 
på arbeidsprosesser. Den skal gi korreksjoner til det løpende arbeidet, grunnlag til forbedring av 
satsingen og belyse kritiske faktorer for realisering av satsingens mål. Dette skal skje ved å bistå ulike 
aktører i satsingen med analyser, vurderinger og anbefalinger. Følgeevalueringen skal samtidig peke 
mot en midtveisevaluering som er planlagt gjennomført i 2010. 
 
En rapport for første halvår av følgeevalueringen ble ferdigstilt og forelagt for Samarbeidsutvalget for 
Groruddalen (SUG) juni 2009. Rapporten dokumenterer hvordan evalueringen har pågått, hva som er 
prioritert, foreløpige resultater og funn, samt anbefalinger om videre fokus for evalueringen. Det ble 
oppnevnt en styringsgruppe for følgeevalueringen våren 2009. Husbanken har sete i styringsgruppen. 
Gruppen har hatt to møter, senest ultimo august. Det ble i forkant av følgeevalueringen utarbeidet en 
omfattende oppstartdokumentasjon for Groruddalsatsingen.  
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5.  Effektiv og brukerorientert forvaltning  

5.1 Åpen, brukervennlig og velfungerende forvaltnin g av virkemiddel  
 
Aktivitet og innhold på Husbankens nettsider   
I 2.kvartal har Husbankens nettsider hatt besøk av 126 238 unike brukere, noen færre brukere sett i 
forhold til 1.kvartal, 1 115 831 sider har vært åpnet, mot 1 394 623 i 1.kvartal. De fem hyppigste 
besøkte sidene er: 
 
Startsiden (21,5 prosent), deretter artikkelen "Gjeldende renter, prognoser og historiske rentesatser" 
(Oversikt rentesatser) (11,3 prosent). Mellomsiden "Bostøtte" ble besøkt av 4,5 prosent, fulgt av 
mellomsiden "Lån" (3,8 prosent) og  mellomsiden "Startlån" (2,7 prosent). Dette er for øvrig de 
samme sidene som ble mest besøkt i 1.kvartal og i samme rekkefølgen.7 
 
5.1.1. Hva synes bostøttesaksbehandlere i kommunen om husbankens arbeid med bostøtten? 
Husbanken gjennomførte en brukerundersøkelse blant kommunale bostøttesaksbehandlere i 
månedsskiftet august/september. Målet med undersøkelsen var å kartlegge saksbehandlerens tilfredshet 
knyttet til Husbankens arbeid med bostøtte, spesielt med tanke på den jobben vi har gjort ifm innføring 
av nytt bostøtteregelverk. Områdene kompetanse, tilgjengelighet og formidling var viktig for oss å få 
tilbakemelding på. 
 
Undersøkelsesmetodikk 
1000 bostøttesaksbehandlere fikk tilsendt en e-post med link til undersøkelsen.  Litt i overkant av 500 
svarte på undersøkelsen.  
 
Undersøkelsens innhold 
De viktigste funnene fra undersøkelsen: 
 

• 93 prosent av respondentene er ganske fornøyd eller meget fornøyd med husbankens innsats 
med å løse problemer. Av de som svarte var ca 93 % ganske fornøyd eller meget fornøyd med 
husbankens innsats med å løse problemer og med holdningen de ble møtt med i Husbanken. 92 
prosent er ganske eller meget fornøyd med Husbankens kompetanse på området. 

 
• 89 % ganske eller meget fornøyd med informasjonen om nye forskrifter og regelverk, mens 88 

% er ganske eller meget fornøyd med regelverket. 
 
• 84 prosent mente at Husbanken i ganske eller meget stor grad har god bostøttekompetanse, 

mens 91 % mener at Husbanken har ganske eller meget stor grad av god 
saksbehandlingskompetanse. 

 
• 79 prosent synes det er ganske eller meget enkelt å få kontakt med Husbankens regionkontorer 

på telefon, men 81 prosent mente det var ganske eller meget enkelt å få kontakt med oss via e-
post. Det skal også sies at på sistnevnte (e-post) var andelen som svarte meget enkelt hele 16 
prosentpoeng høyere. 

 
• Hele 88 % var ganske eller meget godt fornøyd med informasjonen de har fått  om bostøtte. 

 
                                                      
7 Korrigering. I 1.tertialrapport var den nest-mest populære siden i 1.kvartal (12 %) artikkelen "Oversikt rentesatser" som 
ligger under "Kunde i Husbanken", og ikke webfanen ”Kunde i husbanken” 
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Konklusjon: 
Undersøkelsen ble sendt ut til ca. 1000 saksbehandlere i bostøtte, der vi fikk tilbake over 500 svar. 
Selv om svarprosenten er på ca. 50 %, kan man likevel konkludere med at svarene langt på vei er 
representative. Dette på bakgrunn av det faktum at det i de fleste kommuner er én primær 
saksbehandler (noen flere i de store kommunene), noe som tilsvarer 6-700 saksbehandlere med gode 
forutsetninger for å svare på en slik undersøkelse; de resterende 3-400 er saksbehandlere som har 
tilgang til Husbankens saksbehandlingssystem i bostøtte, men som fungerer som vikarer med mer 
marginal bostøttekompetanse. Fra Husbankens ståsted må vi dermed være tilfredse med 
tilbakemeldingene knyttet til informasjonen om regelverk, veiledere og generell informasjon. 
Saksbehandlerne i kommunene er også fornøyde med måten de blir mottatt på i Husbanken og 
Husbankens saksbehandlingssystem og rutiner. Det ser imidlertid ut som om tilgjengeligheten er noe 
Husbanken må jobbe med, og da spesielt tilgjengeligheten pr. telefon. 
 

5.1.2 eDialog 
I Husbankens IKT handlingsplan er eDialog en av de høyest prioriterte oppgavene. Høsten 2009 skal 
det gjennomføres et forprosjekt som skal utrede et langsiktig målbilde som vil innføre tverrgående 
forbedring og innføring av eDialog i virksomheten, samt beslutningsgrunnlag (kost/nytte og anbefalt 
gjennomføring). 
 
Et eDialog-prosjekt i Husbanken vil i første omgang avgrenses til å omfatte økonomiske virkemidler. 
Forenkling må være et stikkord for virksomhetsprosessene, noe man blant annet oppnår ved størst 
mulig grad av automatisering og effektivisering. Et forprosjekt gjennomføres med sikte på å utforme et 
målbilde for eDialog. Målbilde skal blant annet skape forståelse for hva eDialog-løsningen kan 
innholde av tjenester, i forhold til sentrale samarbeidspartere, konsekvenser for intern organisering og 
interne saksprosesser, gevinstpotensial og gevinstrealisering. Resultatet av forprosjektet vil være 
avgjørende for om og i hvilket omfang det er grunnlag for å starte et eDialog-prosjekt. 
 
Målbildet for eDialog i Husbanken skal på den ene side skissere automatiserte tjenester av allerede 
kjente tjenesteområder, men på den andre side vil sammenstilling av tjenester kunne åpne nye 
muligheter for bedre måloppnåelse av virkemidler. Virkemiddelpakker som presenterer Husbankens 
økonomiske virkemidler i sammenheng er et eksempel, men morgendagens teknologi kan også gi 
muligheter for virkemiddelpakker hvor for eksempel Husbankens virkemidler kan kombineres med 
virkemidler fra NAV.  
 
Status 
Forprosjektet ble startet opp i august 2009. Prosjektet skal levere sluttrapport i november/desember 
2009. Forprosjektet vil også gi anbefalinger vedrørende fornying av fagsystemene HILS og Vinnbin.  
 

5.2 Effektiv løsning av forvaltnings- og driftsoppg aver 

5.2.1 Saksbehandlingstid for de ulike ordningene 
Vi har definert saksbehandlingstid, som den tiden fra Husbanken mottar en søknad og frem til den får 
sitt første vedtak. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid på de forskjellige 
ordningene. 
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Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 2.kvartal 2009 
 

Formål/Ordning

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
2.kvartal 2009 (dager)

Barnehagelån 18

Grunnlån til oppføring 18

Grunnlån til utbedring 8

Grunnlån til utleieboliger 11

Boligtilskudd til utleieboliger 16

Prosjekteringstilskudd 5

Tilskudd til tilstandsvurdering 6

Kompetansetilskudd 25

Startlån 26  
 

5.2.2  Budsjettering og restanser, samt klage og ti lbakekravsaker 
Husbanken treffer enkeltvedtak etter forvaltningsloven i bostøttesaker. Det ble i 2. kvartal 2009 fattet om lag 
333 000 slike vedtak. Samme periode ble det journalført 2 434 klager på vedtak om bostøtte. Av disse var  2 355 
ferdig behandlet per 30. juni. Det er dermed klaget på ca 0,73 prosent av vedtakene. Dette er nær samme 
klagefrekvens som for de samme månedene i 2008. 

5.2.3  Indikatorer for kompetansetilskudd  
Utviklingen av nye indikatorer med bakgrunn i ny statistikk fra Husbankens saksbehandlingssystem 
HILS har ikke vært mulig å utføre inneværende periode. Årsaken er en nødvendig prioritering av 
arbeidet med den nye bostøtten.  

5.2.4 Tapseksponering på ulike låneordninger 
Ved budsjettering av årlige tap er det tatt utgangspunkt i en skisse til modell for risikoberegning av 
Husbankens utlånsportefølje. Utlånsporteføljen er inndelt etter risikoklasse, hvor risikoklasse 0 er den 
klassen hvor tapsrisikoen anses som lavest og risikoklasse 6 er den med høyest risiko. Risikoen må 
sees i sammenheng med utvikling i kundens betalingsevne som blant annet vil avhenge av lånets alder 
og restgjeld, samt markedsendringer (hovedsakelig endringer i rente og arbeidsledighet).  
 
Lån til kommune, fylke, stat og lån til barnehager med kommunal garanti representerer den 
låntakergruppe/formål der sikkerheten anses høyest. Her er det ikke konstatert tap i de siste 5 årene. 
Det er heller ikke forventet noe tap i denne risikogruppen (risikogruppe 0) for perioden 2009-2010.  
Låntakergruppen bestående av personkunder er inndelt i to risikoklasser: risikoklasse 2 hvor lånet er 
eldre enn 10 år og restgjeld er mindre enn kr 400 000, og risikoklasse 3 hvor lånet er fra 1-9 år og med 
restgjeld større enn kr 400 000. Foreløpig er restgjeld oppgitt totalt og tap budsjettert samlet for 
personkundene sett under ett.  
 
Startlån til kommunene er også relativt lite tapsutsatt vurdert ut fra historiske data over tap som 
Husbanken har dekket (se tabell nedenfor). Eksisterende ordning baserer seg på tapsdeling 25/75 pst. 
Dersom tapet er mindre eller lik 25 pst. av restgjelden er det kommunen som tar hele tapet. Alt tap 
utover 25 pst. av restgjelden dekkes av staten. Det pågår et prøveprosjekt med ren tapsdeling 50/50. 
Denne ordningen vil lønne seg for kommunen dersom tapet utgjør mindre enn halvparten av 
restgjelden. Tap i 2009 er satt lik gjennomsnittet for de fem foregående årene og antas å bli det samme 
i 2010.  
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Tabell 5.2.3 Tap på utlån fra Husbanken siste fem år og anslag for årene 2009-2010. (beløp i 
mill. kr)  

Risiko- Låntakergruppe/formål Låne- Tot.utlån Tap siste 5 år Gjsn. tap Tap i promille      Anslått tap 
klasse type 1) pr 31.12.07 (sum 04-08) årlig (04-08) av tot.utlån 2009 2010

Alle låntakergr./formål 100 241 113,4 22,7 0,2 20 25

0 Kommune, fylke,stat G 8 592 0 0 0 0 0
Barnehager m/komm gar. B 833 0 0 0 0 0

1 Kommune/startlån 2) S 15 951 5,4 1,0 0,01 1 1
2 Personkunder G 24 661 75,7 15,1 0,2 10 7
3 Personkunder 3) G,S
4 Utleielån til AS og lign. G 12 318 32,7 6,5 0,01 7 7
5 Borettslag G 34 186 0 0 0 1 2
6 Barnehager u/komm gar. B 3 700 0 0 0 1 2

Tap på periodisert rente-
gjeld 2
Andre rentesubsidier 3

Alle 
risiko-
klasser

Opptj. renter på 
tap/kostnasfordr. i innev. 
budsjetttermin 1

1)  G=grunnlån, S=startlån og B=Barnehagelån
2)  Tapsdeling 25/75 pst. -
3) Denne inngår foreløpig i risikoklasse 2 da Husbanken per i dag ikke har sikre data  

Ved lån til personkunder (grunnlån og startlån) anses tapsrisikoen å være relativt moderat. Mislighold 
og tap har vært synkende de siste fem årene. Men med økt arbeidsledighet kan dette bildet endres. 
Husbanken har derfor lagt til grunn at tapene øker noe i inneværende år. Boligprisene falt i 2008 og vi 
har antatt at dette gir økte tap i 2010, men ut i fra relativt lave regnskapstall i 1. halvår 2009 holdes 
foreløpig tapsanslaget i 2010 på et moderat nivå.  
 
Utleielån til AS, stiftelser og liknende har tradisjonelt vært tapsutsatt. Disse lånene hadde de første 
årene både rente- og avdragsfrihet. De fleste stiftelsene har inngått fastrenteavtale, som har bidratt til at 
det har vært få nye og større misligholdssaker i denne kundegruppen. I 2009 vil det bli tapsført 6 
låneengasjementer med et tap på 7 mill. kr, og det er budsjettert med det samme beløpet for 2010. 
Muligheter for markedsmetning vil imidlertid kunne påvirke risikoen.  
 
Selv om borettslag er plassert i risikogruppe 5, er det likevel liten kredittrisiko generelt. Det har 
således ikke vært konstatert tap på denne kundegruppen i de siste 5 årene. Usikkerheten (tapsrisikoen) 
gjelder i første rekke nystiftede, frittstående borettslag med relativt høy fellesgjeld og lave innskudd. 
Vi har markert denne usikkerheten ved å fordoble tap fra 2009 til 2010. Av utlånsmassen til borettslag 
på rundt 34,2 mrd. kr er det kun 174 lavinnskuddsboliger med utlån på til sammen 300 mill. kr som har 
høy risiko for tap. Disse boligene har ikke husleieforsikring, men de utgjør bare 1 pst. av utlånsmassen 
til borettslag.  
 
Heller ikke for lån til barnehager uten kommunal garanti har det i de siste årene vært konstatert tap. I 
2009 vil det imidlertid bli tatt et tap på 1 mill. kr i en enkelt barnehagesak. Dette låneformålet er det 
som Husbanken anser å ha relativt størst økning i kredittrisiko framover. Målet om full 
barnehagedekning nærmer seg, men fremdeles er etterspørselen etter barnehagelån høy. En 
overetablering kan medføre problemer for allerede etablerte barnehager med lån i Husbanken ved at 
etterspørselen etter barnehageplasser ikke er på tilnærmet samme nivå som tilbudet. Et annet moment 
som kompliserer driften er nedbetalingsvilkårene på lån. De siste årene har lånene i hovedsak blitt gitt 
med 30 års nedbetalingstid. I den grad lånene også er annuitetslån, vil ikke mer enn ca 1/3 av lånet være 
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nedbetalt når vedlikeholdsbehov inntrer. Usikkerheten er markert med en viss opptrapping i tapene fra 
2009 til 2010.  
 
Til sammen gir dette et anslått tap på 19 mill. kr i 2010. I tillegg kommer 6 mill. kr som følge av 
endringer i tapsføring foreslått av Statsbankutvalget.  

5.2.5 Tilskudd til nybygg og utbedring av skoleanle gg 
 
Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg 
Ved utgangen av juni 2009 har i alt 250 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring eller bygging 
av nye skolebygg og svømmeanlegg. Av disse hadde 131 prosjekter tiltak som er rettet mot 
funksjonshemmede. Det er litt for tidlig å si noe om det samlede utbetalt beløpet, siden 
kvotebelastning av rammen skjer på slutten av året. 

 5.2.6 Rentekompensasjon til kirkebygg 
 
Rentekompensasjon til kirkebygg 
Ved utgangen av juni 2009 har i alt 580 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring og bygging av 
nye kirkebygg. Av disse var det 105 prosjekter som hadde tiltak rettet mot funksjonshemmede og 42 
prosjekter som hadde tiltak rettet mot universell utforming. 

 5.2.7 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sy kehjem 
 
Generelt om ordningen  
Investeringstilskuddet ble opprettet i 2008, og skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet 
av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Målsettingen er at det skal bygges 12 000 nye 
sykehjemsplasser/omsorgsboliger innen år 2015. Målgruppen er personer som trenger heldøgns helse- 
og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Det er lagt stor vekt på å bygge 
gode tilbud til personer med demens. Tilsagnsrammen ble i år økt til 1.305 mill. Det gir mulighet til 
etablering av ca 2 500 nye/utbedrede sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. I 2008 ble det gitt tilsagn 
til 671 sykehjemsplasser og 469 omsorgsboliger.  
 
2009 
I 2009 er tilsagnsrammen for investeringstilskudd på 1 305 millioner kroner, 783 mill mer enn i 2008. 
Pr 30.09.09 er 456 mill kr belastet rammen, noe som tilsvarer 35 prosent.   
 
En gjennomgang av søknadsmassen viser at det ikke vil bli tilstrekkelig med ferdig planlagte 
prosjekter til at hele rammen kan nyttes fullt ut. Husbanken ser det som realistisk å omfordele 90 mill. 
kr fra rammene til Region Midt-Norge (- 45 mill. kr) og Region øst (- 45 mill. kr) til henholdsvis 
Region vest med 80 mill. kr. og Region nord (Bodø/Hammerfest) med 10 mill. kr. Det gir en forventet 
ubenyttet ramme på ca. 215 mill. kr. 
 
Grunnen til dette er i første rekke tilgangen på ferdig planlagte prosjekter. Husbanken har ingen grunn 
til å tro at behandlingen hos fylkesmennene eller i Husbanken forsinker prosessen fram til endelig 
tilsagn. Planlegging av denne type prosjekter tar tid. Prosjekter skal planlegges godt, de skal forankres 
i kommunen og kommunens langtidsbudsjett. Dette er store investeringer for kommunene og et for 
stort press for å få fram mange nok prosjekter så tidlig som mulig kan føre til investeringer som 
kvalitetsmessig og behovsmessig ikke er optimale på sikt.  
 
Husbanken forventer en økende tilsagnsaktivitet i 2010. Denne vurderingen er basert på beholdningen 
av foreløpige og endelige søknader som er registrert mottatt i Husbanken.  
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Saksgang  
Kommunene sender foreløpige søknader til Husbanken som sender dem videre til Fylkesmannen for 
behandling og prioritering.. Fylkesmannen gjør en vurdering av søknaden og godkjenner prosjektet for 
tilskudd i inneværende år, setter saken på vent til seinere år eller avslår prosjektet. Kommunen får så 
denne tilbakemelding fra Husbanken. Kommunen sender endelig søknad til Husbanken på saker som 
Fylkesmannen har prioritert. 
 
Etter at Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd og prosjektet er ferdig bygget, søker kommunen om 
utbetaling av tilskuddet. 
 
Foreløpige søknader 
Pr 30.09.09 har Husbanken mottatt foreløpige søknader på vel 6 000 boenheter fra ordningen ble 
opprettet i 2008. Av disse er 1 520 mottatt i 2009. Ved utgangen av september i år er det fortsatt 2 100 
boenheter som kun ligger med foreløpig søknad, dvs at Husbanken ikke har registrert prioritering fra 
Fylkesmannen. 
 
Tabell 5.2.4 Mottatte foreløpige søknader om investeringstilskudd etter fylke, botype og 
tilskudd. 01.01.09 - 30.09.09  
 

Fylke
Antall 

boenheter Søkt tilskudd
Antall    

boenheter Søkt tilskudd
Østfold 133 34 184 000 145 10 995 000
Akershus 17 6 858 000 6 2 310 000
Oslo 42 1 859 000 - -
Hedmark 20 2 955 000 - -
Oppland 24 4 786 000 - -
Buskerud - - 10 6 244 000
Vestfold 89 29 575 000 64 31 238 000
Telemark 15 4 515 000 85 48 300 000
Aust-Agder 17 6 243 000 13 8 117 000
Vest-Agder 46 15 204 000 16 7 204 000
Rogaland 18 4 796 000 121 74 927 000
Hordaland 35 12 078 000 10 6 244 000
Sogn og Fjordane 30 10 898 000 - -
Møre og Romsdal 39 10 105 000 85 51 309 000
Sør-Trøndelag 70 22 861 000 61 8 680 000
Nord-Trøndelag 28 10 004 000 70 12 510 000
Nordland 26 - 95 38 088 000
Troms Romsa - - 72 43 200 000
Finnmark Finnmárkku 18 1 990 000 - -
I alt 667 178 911 000 853 349 366 000

Omsorgsboliger Sykehjemsplasser

 
 
 
Endelige søknader 
I begynnelsen av hvert år er det stor møteaktivitet mellom Fylkesmennene, kommunen og Husbanken 
der prosjekter blir gjennomgått og prioritert. Etter at kommunene har fått melding fra Husbanken om at 
Fylkesmannen har prioritert et prosjekt, kan kommunen sende inn endelig søknad. 
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Tabell 5.2.5. Mottatte endelige søknader om investeringstilskudd etter fylke, botype og tilskudd. 
01.01.09 - 30.09.09  
 

Fylke
Antall 

boenheter Søkt tilskudd
Antall    

boenheter Søkt tilskudd
Østfold - - 56 25 571 000
Akershus 40 16 616 000 - -
Oslo - - - -
Hedmark - - - -
Oppland 34 14 113 000 21 13 112 000
Buskerud 86 14 303 000 36 9 090 000
Vestfold 10 4 109 000 125 77 484 000
Telemark 8 800 000 27 16 890 000
Aust-Agder 5 2 088 000 - -
Vest-Agder 33 13 780 000 80 47 166 000
Rogaland 35 14 023 000 62 38 814 000
Hordaland 29 12 110 000 44 7 700 000
Sogn og Fjordane 8 2 089 000 - -
Møre og Romsdal 23 5 673 000 - -
Sør-Trøndelag 46 19 210 000 37 4 305 000
Nord-Trøndelag 3 940 000 74 15 016 000
Nordland 1 400 000 88 54 947 000
Troms Romsa - - 86 53 698 000
Finnmark Finnmárkku 15 30 000 38 128 000
I alt 376 120 284 000 774 363 921 000

Omsorgsboliger Sykehjemsplasser

 
 
Tilsagn 
I hele perioden, dvs. 2008 og de 3 første kvartalene i 2009 er det gitt tilsagn på i alt 911 mill kr og 
2 117 boenheter. 1 401 eller 66 prosent av disse er sykehjemsplasser, 
 
Tabell 5.2.6 Tilsagn om investeringstilskudd etter fylke, botype, tilskudd og kostnader 01.01.-
30.09.09 
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Fylke
Antall 

boenheter Tilskudd Kostnad
Antall    

boenheter Tilskudd Kostnad
Østfold - - - 110 64 934 000 285 240 483
Akershus - - - - - -
Oslo - - - - - -
Hedmark - - - - - -
Oppland 34 14 113 000 78 318 308 21 13 154 000 66 369 791
Buskerud 77 12 269 000 61 343 750 16 4 545 000 15 150 000
Vestfold 10 4 109 000 20 546 687 125 77 832 000 358 150 838
Telemark - - - 27 16 912 000 76 726 985
Aust-Agder 5 2 088 000 10 811 380 - - -
Vest-Agder 33 13 780 000 125 201 000 80 47 166 000 286 514 288
Rogaland 18 7 517 000 49 175 000 - - -
Hordaland 26 10 857 000 90 356 926 44 7 700 000 25 666 200
Sogn og Fjordane - - - - - -
Møre og Romsdal 23 5 673 000 28 750 000 - - -
Sør-Trøndelag - - - 37 4 305 000 14 350 000
Nord-Trøndelag - - - 50 8 400 000 28 000 000
Nordland - - - 88 55 123 000 331 375 590
Troms Romsa - - - 94 58 670 000 254 000 000
Finnmark Finnmárkku 15 30 000 150 000 38 128 000 425 000
I alt 241 70 436 000 464 653 051 730 358 869 000 1 741 969 175

Omsorgsboliger Sykehjemsplasser

 
 
I tillegg er det gitt tilskudd til 1 011 kvm fellesareal med 5, 9 mill i tilskudd. 
 
Tabell 5.2.7. Tilsagn om investeringstilskudd 01.01.09 - 30.09.09 etter målgruppe og 
alderskategorier, boenheter 
 
Målgruppe Over 67 år 25-67 år Under 25 år I alt
Demens 509 9 518
Psykisk utviklingshemmet 5 51 12 68
Annen funksjonshemming 95 4 12 111
Psykiske lidelser 1 1
Rusomsorg 2 2
Annet 249 22 271
I alt 858 89 24 971  
 
Fylkesmannens behandling 
I hele perioden har Husbanken mottatt prioritering fra Fylkesmannen på i alt 1 099 boenheter. Av disse 
er 554 prioritert i det aktuelle året, 306 er satt på vent til senere år og 239 boenheter har fått avslag. 
 
Status på alle saker 30.09.09 
Den 30.09.2009 hadde Husbanken mottatt søknader på i alt 6 030 boenheter. Oversikten under viser hvilken 
status disse sakene hadde denne datoen. Tabellen omfatter hele perioden fra tilskuddet ble innført i 2008. 
 
Tabell 5.2.8. Status for investeringstilskuddet pr. 30.09.09, antall boenheter 
 

Antall 
boenheter

I alt 6 030
Utbetalt 392
Tilsagn 1 719
Endelig søknad 357
Prio fra Fylkesmann (ikke endelig søknad) 1 171
Foreløpig søknad 2 100
Annullert 4
Endring fra foreløpig til endelig søknad 287  
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 5.2.7  Kunnskapsformidling 
Husbanken skal være en aktiv pådriver innenfor det boligpolitiske området. Informasjon og 
kunnskapsformidling rettet mot enkeltpersoner, kommuner, fylker, andre offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, boligbyggelag og aktørene i bolig- og byggenæringen 
er derfor en sentral del av Husbankens virksomhet. 
 
Hittil i år har Husbankens regionkontorer gjennomført 444 møter, seminarer, nettverkssamlinger, 
fagdager eller andre aktiviteter rettet mot eksterne deltakere. Rundt 10 500 personer har deltatt på disse 
arrangementene i regi av Husbanken. 
 
Tabell 5.8.2 viser fordelingen av arrangementer og deltakere på ulike type arrangement. Som det går 
fram av tabellen, var 48 prosent av kunnskapsarrangementene i 2.kvartal 2009 i form av 
informasjonsmøter mellom Husbanken og ulike aktører på det boligpolitiske området. Rundt 3900 
deltakere har vært på denne type arrangement.  
 
 
 
 
 
Tabell 5.2.8 Deltakere på husbankarrangementer ford elt på type arrangement 2. kvartal 2009 

  Antall arrangementer Andel arrangementer 
Antall 

deltakere 
Andel 

deltakere  
I alt 444 100 % 10 608 100 %  
      
Type arrangement:      
Seminarer og konferanser 44 10 % 2 825 27 %  
Andre arrangementer 26 6 % 258 2 %  
Informasjonsmøter 214 48 % 3 871 36 %  
Opplæring og kurs  83 19 % 1 965 19 %  
Nettverksmøter 21 5 % 504 5 %  
Fagdager 7 2 % 280 3 %  
Befaringer 5 1 % 59 1 %  
Ikke spesifisert 44 10 % 846 8 %  

 
 

6. Rammer og forbruk  
Lånerammen i 2009 er 14 000 millioner kroner etter at den ble økt med 2 000 i forbindelse med St.prp. 
nr 37 (2008 – 2009) ”tiltakspakken”. Tilsagnsrammen for boligtilskudd ble økt med 555,6 millioner 
kroner fra 703,3 millioner kroner til 1 258,9 millioner kroner. I 2008 opprettet Regjeringen et nytt 
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Også denne tilsagnsrammen har blitt 
utvidet i 2009 med 783 millioner kroner til 1 305 millioner kroner og skal i alt finansiere bygging av 
2 500 nye enheter.   
  
Rammene til tilskudd   
I bostøtte er det utbetalt 45 prosent av bevilgningen i 1. halvår 2009. Fra 1. juli vil det bli noe høyere 
månedlige utbetalinger i og med at ordningen blir utvidet fra denne datoen. 
 
Det er brukt 44 prosent boligtilskudd i 1. halvår 2009. Her har ordningen blitt utvidet i forbindelse med 
St.prp. nr 37 og vi forventer høyere forbruk utover i året. 
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På kompetansetilskudd er det brukt 51 prosent av tilsagnsrammen. Dette er en ordning som det 
erfaringsmessig går mer av mot slutten av året når det er foretatt prioriteringer i saksmengden i forhold 
til politisk måloppnåelse.  
Ved utgangen av 1. halvår 2009 var det saker til behandling for 97,5 mill. kroner. 
 
På investeringstilskuddet er det gitt tilsagn for 12 prosent av rammen. Her forventer vi en markert 
økning i tilsagn utover i 2. halvår. 
 
Lånerammen 
I 1. halvår 2009 har Husbanken totalt disponert 73 prosent av lånerammen. Startlån til kommunene, 
som er en prioritert ordning, ble fortrinnsvis fordelt til kommunene i 1. kvartal. Av rammen som 
foreløpig er avsatt til startlån er det disponert 96 prosent i 1. halvår 2009. På rammene avsatt til 
grunnlån og barnehager er det disponert henholdsvis 63,5 og 63 prosent i 1. halvår 2009.  
        
 
 
Tabell 6.1a Husbankens hovedordninger 2005 - 2009, mill kroner

2005 2006 2007 2008 2009

Tilskudd i alt 4092,9 4526,1 5166,6 5916,5 6586,4

580.70 Bostøtte,overslagsbev......................... 2093,6 2232,6 2321,5 2470,4 2887,6

581.74 Tilskudd til bolig-, by-og stedsutvikling 43,0 43,0 43,0

581.75 Boligtilskudd........................................ 559,0 574,0 614,7 641,5 1258,9

581.78 Kompetansetilskudd ........................... 56,7 82,8 81,0 92,5 93,2

552.72 Regionaltilskudd .................................  6,0 4,0 9,0 6,0

582.60 Kompensasjon skoleanlegg ................ 207,0 322,0 583,0 828,4 697,5

582.61 Kompensasjon kirkebygg ................... 7,8 21,0 45,2 74,1 85,5

586.63 Kompensasjonstilskudd ...................... 1168,8 1287,7 1474,2 1757,6 1514,7

586.64 Investeringstilskudd............................. 500,0 1305,0

Utlånsramme 13 500 13 500 13 000 13 000 14 000  
 
Tabell 6.1.b Tilskudd - Ramme og disponering av
midler 1. hå.  2009. Millioner kroner

Ordning
Ramme

2009
Disponert

1. hå. 2009
Prosentdel

brukt
5 593,7 2 085,6 37,3

2 887,6 1 308,5 45,3

1 258,9 551,4 43,8

- for kommunal videretildeling....... 405,1 328,5 81,1

- direkte fra Husbanken................. 832,1 209,2 25,1

- prosjekteringstilskudd................. 8,0 5,9 73,8

- prosjektering til heis.................... 7,7 4,3 55,8

- tilstandsvurdering....................... 6,0 3,5 58,3

43,0 22,7 52,8

93,2 47,5 51,0

6,0 1,8 30,0

1 305,0 153,7 11,8

Regionalutvikling............................

Tilskudd til bolig-, by-og stedsutv....

Investeringstilskudd........................

Totalt...................................................

Bostøtte..........................................

Boligtilskudd...................................

Kompetansetilskudd.......................
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Tabell 6.1c Utlån - Ramme og disponering av
midler 1. hå.  2009 Millioner kroner.

Ordning 2009
Disponert

1. hå. 2009
Prosentdel

brukt
14 000,0 10 234,0 73,1

8 287,0 5 263,4 63,5

1 566,0 986,2 63,0

4 147,0 3 984,4 96,1

Barnehagelån...............................

Totalt................................................

Startlån ........................................

Grunnlån.......................................
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Vedlegg 1 
 
 
 
Rapporter på Forsknings – og utredningsoppdrag fra Husbanken   
 
 
"Lavinnskuddsboliger: en felle for boligkjøpere?”, NIBR 
 
"Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet", NIBR  
 
"Etterkommere av innvandrere: bolig og bostedsmønstre”, NIBR 
 
”Netto tilvekst av kommunale boliger”, Econ Pöyry  
  
”Lavinnskuddsboliger”, NIBR 
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Tabell 1.  Mottatte søknader for utvalgte ordninger per 30. Juni 2005–2009.          
Saker, boliger1 og totalt og gjennomsnittlig søknadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                           Beløp     Gj.sn. 
                                                       søkt    beløp søkt 
                                      Antall Bolige r  totalt,  pr. bolig, 
                                      saker   i alt   mill. kr.  hele kr. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring: 
 .2005                                   566   4 42 4   4 691,9   1 060 547 
 .2006                                   595   4 10 9   4 782,4   1 163 884 
 .2007                                   474   2 44 8   3 582,9   1 463 618 
 .2008                                   484   3 12 5   4 622,7   1 479 252 
 .2009                                   712   5 57 6   8 669,9   1 554 851 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2005                                   199   2 79 7     590,4     211 082 
 .2006                                   194   1 37 9     424,8     308 057 
 .2007                                   123     95 6     241,0     252 072 
 .2008                                   123   1 69 7     349,4     205 881 
 .2009                                   139   3 32 7   1 378,3     414 291 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2005                                    14      1 9      11,6     608 396 
 .2006                                    24      7 0      72,5   1 036 271 
 .2007                                    45      8 6     109,4   1 271 951 
 .2008                                    37     31 9     314,2     984 920 
 .2009                                    80     22 3     275,6   1 235 845 
 Barnehagelån: 
 .2005                                    98   5 97 4     928,7     155 461 
 .2006                                    76   4 29 8     840,5     195 567 
 .2007                                    66   3 83 8     864,1     225 137 
 .2008                                    59   3 90 7     979,0     250 573 
 .2009                                    64   3 41 5     931,4     272 751 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2005                                   124     27 5      73,7     268 008 
 .2006                                    91     36 1     103,7     287 340 
 .2007                                   122     40 3      90,2     223 871 
 .2008                                   132     53 0     120,0     226 401 
 .2009                                   210     88 3     340,8     385 989 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2005                                   253     26 9       2,6       9 764 
 .2006                                   262     27 5       3,2      11 651 
 .2007                                   239     24 0       3,3      13 875 
 .2008                                   258     29 3       4,4      15 011 
 .2009                                   303     31 1       5,5      17 675 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2005                                    58   4 92 2       2,0         415 
 .2006                                    54   4 63 8       1,5         322 
 .2007                                    57   3 68 6       1,1         298 
 .2008                                    54   4 05 4       1,8         433 
 .2009                                    87   6 78 8       3,4         498 
 Kompetansetilskudd: 
 .2005                                   167     10 7      71,2     665 514 
 .2006                                   226       -      65,3           - 
 .2007                                   215       -      90,3           - 
 .2008                                   147       -      49,5           - 
 .2009                                   108       -      62,8           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall ba rnehageplasser 
2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 
3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 
4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboli ger 
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Tabell 2.  Godkjenningstall for utvalgte ordninger 2005–2009.          
Saker, boliger1, kostnader og totalt og gjennomsnittlig låne- og tilskuddsbeløp 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                                             Gj.sn. 
                                                                 Gj.sn.                  lån/ 
                                                       Beløp      beløp      Gj.sn.    tilskudd 
                                                      tildelt  tildelt pr. kostnad pr. i prosent 
                                      Antall Bolige r  totalt,  bolig, hele bolig, hele    av 
                                      saker   i alt   mill. kr.     kr.         kr.     kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring: 
 .2005                                   454   3 55 5   3 745,0   1 053 439   1 496 262        70 
 .2006                                   513   4 02 6   5 436,2   1 350 284   1 746 030        77 
 .2007                                   374   2 04 2   2 862,4   1 401 739   1 862 125        75 
 .2008                                   380   2 05 2   3 392,5   1 653 257   2 131 181        78 
 .2009                                   582   4 05 7   6 509,7   1 604 556   2 134 486        75 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2005                                   152   3 29 6     577,5     175 219     187 542        93 
 .2006                                   124     91 8     216,2     235 545     262 467        90 
 .2007                                    97   1 43 5     410,2     285 822     342 664        83 
 .2008                                    94   1 72 5     331,9     192 377     209 901        92 
 .2009                                    98   2 35 3     758,3     322 277     412 816        78 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2005                                     6      1 1       5,7     521 609     709 477        74 
 .2006                                    15      5 2      43,5     835 981   1 110 235        75 
 .2007                                    33     11 5      99,9     868 487   1 028 451        84 
 .2008                                    26      9 0      57,7     640 900     795 902        81 
 .2009                                    72     20 2     264,8   1 310 955   1 691 896        77 
 Barnehagelån: 
 .2005                                    84   4 88 5     792,9     162 320     166 510        97 
 .2006                                    64   4 16 7     784,8     188 332     196 602        96 
 .2007                                    63   3 22 5     757,9     235 022     241 443        97 
 .2008                                    65   4 23 8   1 163,9     274 640     278 463        99 
 .2009                                    64   3 28 5     978,1     297 744     303 242        98 
 Startlån: 
 .2005                                 1 986   1 98 6     949,4     478 046     808 725        59 
 .2006                                 1 679   1 67 9     838,1     499 163     830 080        60 
 .2007                                 1 537   1 53 7     957,1     622 728   1 081 951        58 
 .2008                                 1 687   1 68 7   1 166,2     691 293   1 205 693        57 
 .2009                                 1 944   1 94 4   1 295,0     666 139   1 223 892        54 
 Boligtilskudd til enkeltpersoner: 
 .2005                                   451     45 1      56,3     124 829     744 975        17 
 .2006                                   467     47 0      88,9     189 124     737 093        26 
 .2007                                   404     40 4      96,8     239 496     969 168        25 
 .2008                                   533     53 7     118,5     220 718     886 260        25 
 .2009                                   504     50 4     104,3     206 968     768 369        27 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2005                                    90     18 8      34,7     184 622     856 900        22 
 .2006                                    75     33 7      92,1     273 377   1 369 299        20 
 .2007                                    92     25 3      50,6     199 889   1 023 074        20 
 .2008                                   105     50 8     117,9     232 130   1 195 743        19 
 .2009                                   224     74 5     212,9     285 789   1 278 504        22 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2005                                   247     25 2       2,5      10 119      19 058        53 
 .2006                                   248     26 2       3,0      11 420      21 556        53 
 .2007                                   229     22 7       3,1      13 856      19 518        71 
 .2008                                   246     24 9       4,2      16 960      41 380        41 
 .2009                                   310     31 0       6,0      19 291      24 659        78 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2005                                    40   2 96 1       0,9         320         691        46 
 .2006                                    47   3 89 4       1,1         287         740        39 
 .2007                                    59   3 93 3       1,3         339         972        35 
 .2008                                    57   4 17 7       1,6         378         948        40 
 .2009                                    87   6 86 6       3,3         485       1 274        38 
 Kompetansetilskudd: 
 .2005                                   104       -      19,1           -           -        34 
 .2006                                   160       -      27,2           -           -        45 
 .2007                                   170       -      33,7           -           -        41 
 .2008                                   133       -      29,0           -           -        35 
 .2009                                   113       -      43,1           -           -        46 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall ba rnehageplasser 
2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 
3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 
4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboli ger 
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5) Foreløpige tall basert på rapporter fra kommunen e per 31.03.09
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Tabell 3. Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til oppføring per  30.06.09                           
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                    Gjen nomsnitt pr. bolig                           Gjenno msnitt pr. prosjekt 
                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Pro sjekt-  Bygge-    Tomte- 
                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    ko stn.    kostn.     pris 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                 4 057     86   1 604,6    2 134,5   1 768,8     231,7    584  11 146,7  14  828,1  12 287,6   1 609,4 
 Fylke: 
 .                               -      -         -          -         -         -      2         -         -         -         - 
 . Østfold                      73    105   1 702,8    2 195,4   1 943,0     220,7     13   9 561,6  12  328,2  10 910,8   1 239,3 
 . Akershus                    423     98   1 706,1    2 281,4   1 889,3     253,6     51  14 150,9  18  922,6  15 669,7   2 103,7 
 . Oslo                        455     65   1 999,8    2 737,6   2 201,4     238,4      6 151 650,5 207  601,8 166 939,4  18 082,0 
 . Hedmark                      90     94   1 446,9    2 075,9   1 742,1     198,0     20   6 511,2   9  341,6   7 839,4     891,1 
 . Oppland                      64     99   1 599,3    2 126,1   1 810,5     272,6     18   5 686,4   7  559,4   6 437,3     969,1 
 . Buskerud                    171     74   1 596,3    2 022,9   1 775,3     176,6     17  16 057,1  20  348,4  17 857,5   1 776,7 
 . Vestfold                    153    104   1 748,8    2 417,8   1 908,9     427,2     41   6 526,0   9  022,5   7 123,4   1 594,0 
 . Telemark                    126     79     967,9    1 314,8   1 066,4     214,5     16   7 622,3  10  353,8   8 397,7   1 689,0 
 . Aust-Agder                  169    110   1 544,1    2 023,1   1 694,5     255,6     69   3 782,0   4  955,2   4 150,2     625,9 
 . Vest-Agder                  321     97   1 913,3    2 495,5   2 024,5     441,5     29  21 178,2  27  622,3  22 409,5   4 886,7 
 . Rogaland                    464     92   1 940,9    2 440,1   1 909,7     298,9     65  13 854,9  17  418,9  13 632,4   2 134,0 
 . Hordaland                   696     75   1 037,4    1 453,2   1 252,2     111,2     62  11 645,8  16  313,5  14 056,9   1 248,8 
 . Sogn og Fjordane             50    102   1 805,3    2 252,7   1 951,8     196,4     13   6 943,4   8  664,1   7 507,1     755,5 
 . Møre og Romsdal             169     90   1 555,0    2 156,6   1 857,1     206,3     46   5 712,8   7  923,2   6 822,7     757,9 
 . Sør-Trøndelag               307     72   1 495,1    1 915,5   1 629,5     156,2     37  12 405,7  15  893,1  13 520,7   1 296,1 
 . Nord-Trøndelag               35     92   1 130,9    1 593,0   1 432,3     132,0     13   3 044,8   4  288,9   3 856,1     355,5 
 . Nordland                    114     77   1 418,7    1 813,6   1 582,6     142,7     32   5 054,2   6  460,8   5 638,1     508,3 
 . Troms Romsa                 132    104   2 139,2    2 914,6   2 375,8     243,6     23  12 277,0  16  727,5  13 635,1   1 397,9 
 . Finnmark Finnmárku           45     69   1 449,4    1 895,0   1 798,5      76,0     11   5 929,5   7  752,1   7 357,5     311,0 
 Region: 
 . Region Hammerfest            78     90   1 525,4    2 026,4   1 863,5     120,0     27   4 406,7   5  854,0   5 383,4     346,5 
 . Region Øst                1 105     85   1 799,5    2 437,9   2 004,8     241,8    108  18 411,9  24  942,9  20 512,0   2 473,7 
 . Region Sør                  940     94   1 635,8    2 153,7   1 772,6     327,1    172   8 939,6  11  770,1   9 687,5   1 787,7 
 . Region Vest               1 210     83   1 415,6    1 864,7   1 533,2     186,7    140  12 234,8  16  116,4  13 251,6   1 614,0 
 . Region Midt-Norge           511     79   1 490,0    1 973,1   1 691,3     171,1     96   7 931,1  10  502,8   9 002,5     910,8 
 . Region Bodø                 213     89   1 832,6    2 435,2   2 016,9     199,5     41   9 520,6  12  651,0  10 478,2   1 036,2 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                295    150   1 905,7    2 542,4   2 076,9     403,5    264   2 129,5   2  840,9   2 320,8     450,9 
 . Borettslag, NBBL            183     71   1 475,7    2 281,7   1 937,5     327,3      9  30 006,2  46  395,4  39 396,7   6 654,4 
 . Borettslag, fritts          258     67   1 673,6    2 305,3   2 086,5     144,8      6  71 964,0  99  129,8  89 720,1   6 226,5 
 . Privat utbygger           2 190     96   1 887,8    2 394,3   1 946,3     284,8    251  16 470,9  20  890,2  16 981,5   2 485,2 
 . Aksjeselskap                166     77   1 804,7    2 418,4   1 982,9     181,2     21  14 265,6  19  116,7  15 674,5   1 432,3 
 . Stiftelse                    82     60   1 068,5    1 828,9   1 554,1     199,7     10   8 761,9  14  996,9  12 743,9   1 637,4 
 . Kommune, fylke               57     68   1 488,6    2 238,2   1 980,1     174,9     10   8 485,2  12  757,5  11 286,4     997,1 
 . Andre                       826     51     774,1    1 180,2   1 015,2      52,5     11  58 129,5  88  622,5  76 231,5   3 942,8 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         -         -      2         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Flyktninger                  3    137   1 875,7    2 328,4   1 741,3     516,7      2   2 813,5   3  492,5   2 612,0     775,0 
 .. Funksjonshemmede            41     80   1 899,8    3 467,1   2 989,9     388,7     14   5 563,6  10  153,7   8 756,2   1 138,2 
 .. Ikke spesifisert         3 922     86   1 608,8    2 126,4   1 759,4     231,1    551  11 451,0  15  135,4  12 523,1   1 644,7 
 .. Andre vanskeligst.          91     69   1 281,8    1 877,5   1 625,4     177,6     17   6 861,4  10  050,1   8 700,6     950,5 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Psyk. utvikl.hemmede         9     65   2 695,7    3 041,6   2 874,9      11,1      1  24 261,0  27  374,0  25 874,0     100,0 
 .. Psykiske lidelser            6     70   1 529,2    1 807,6   1 272,2     360,0      3   3 058,3   3  615,2   2 544,4     720,0 
 .. Andre vanskeligstilte        6     65   1 259,8    2 100,0   1 933,3      16,7      1   7 559,0  12  600,0  11 600,0     100,0 
 .. Ungdom                       6    180   2 153,8    2 873,5   2 603,5     218,3      6   2 153,8   2  873,5   2 603,5     218,3 
 . Prosj.m.2 delmålgr            3    121   1 400,0    1 806,5   1 383,3     256,5      1   4 200,0   5  419,5   4 150,0     769,5 
 . Ikke spesifisert          4 027     86   1 602,1    2 132,1   1 765,8     232,3    572  11 279,0  15  010,7  12 432,0   1 635,4 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   536    141   2 105,8    2 735,3   2 188,8     426,2    280   4 031,2   5  236,2   4 190,0     815,8 
 .. 2-manns hori.delt           90    113   1 470,9    1 921,1   1 549,1     316,4     40   3 309,6   4  322,4   3 485,4     711,9 
 .. 2-manns vert.delt          162    109   1 566,3    2 011,0   1 700,1     223,1     59   4 300,8   5  521,7   4 668,0     612,5 
 .. Rekkehus                   302     99   1 896,1    2 407,6   1 919,5     291,8     40  14 315,6  18  177,1  14 492,2   2 203,1 
 .. Blokk                    1 900     64   1 428,7    1 956,6   1 648,6     151,4     50  54 291,1  74  349,9  62 645,7   5 754,3 
 .. Andre hus                  886     87   1 470,2    1 954,4   1 615,5     248,2    103  12 646,4  16  811,8  13 896,4   2 135,3 
 . Prosj.m.2 hustyper          181     93   2 233,5    2 860,8   2 452,1     282,1     11  36 751,9  47  073,2  40 348,2   4 641,3 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         -         -      1     800,0     800,0     780,0       0,0 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert             -      -         -          -         -         -      1     800,0     800,0     780,0       0,0 
 .. kun 1 romsbolig            601     47     453,1      749,1     717,9       8,8      4  68 085,0 112  556,3 107 865,0   1 316,3 
 .. kun 2 romsbolig            145     57   1 411,8    2 106,1   1 770,7     256,7     32   6 397,2   9  543,2   8 023,5   1 163,2 
 .. kun 3 romsbolig            665     80   1 575,1    2 010,2   1 702,7     195,8     95  11 025,4  14  071,5  11 918,7   1 370,7 
 .. kun 4 romsbolig            382    126   2 021,2    2 567,1   2 057,2     377,1    147   5 252,4   6  671,1   5 345,9     980,0 
 .. kun 5 romsbolig            215    146   2 112,6    2 733,3   2 163,6     418,1    124   3 662,9   4  739,2   3 751,4     725,0 
 .. kun>5 romsbolig             81    171   2 324,0    3 078,9   2 434,2     564,2     55   3 422,6   4  534,4   3 584,9     830,9 
 . Prosj.m.2 bol.str           926     96   1 782,0    2 275,4   1 874,7     269,6     98  16 837,7  21  500,6  17 714,1   2 547,7 
 . Prosj.m.3 bol.str           743     73   1 781,6    2 417,5   2 012,4     224,5     22  60 170,3  81  645,3  67 965,4   7 582,8 
 . Prosj.m>3 bol.str           299     72   1 993,4    2 827,6   2 258,5     237,5      6  99 337,8 140  907,5 112 548,0  11 837,2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger defi nisjonene i NS 3453 og kan ikke alltid sammenlignes  direkte med  
   lignende tall for tidligere ordninger. 
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Tabell 4.  Grunnlån til oppføring per 30.06.09                                                                                             
Antall boliger med godkjenning etter type kvalitet1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                          Andre 
                                                 An nen              miljø- 
                           Livsløps-  Besøks-  tilg jenge  Energi-  kvalitet- God bygge 
                           standard  standard   lig het    sparing     er       skikk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   2 145       683       736     2 348       118         6 
 Fylke: 
 .                                 1         -         -         -         -         - 
 . Østfold                        50         4         -        61         -         - 
 . Akershus                      287        61         -       299         -         - 
 . Oslo                          244       203         -       419         -         - 
 . Hedmark                        68        13         -        53         2         - 
 . Oppland                        45         4         -        38         -         - 
 . Buskerud                       41        99        75       148         -         - 
 . Vestfold                      105         8        20       144         -         - 
 . Telemark                       36         -         -        52         -         - 
 . Aust-Agder                    129         -         -       100         -         - 
 . Vest-Agder                    115        25        57       115         -         - 
 . Rogaland                      277       102       526       304       108         - 
 . Hordaland                     190         9        58       105         8         - 
 . Sogn og Fjordane               39         -         -        32         -         - 
 . Møre og Romsdal               135        17         -        49         -         6 
 . Sør-Trøndelag                 142       114         -       221         -         - 
 . Nord-Trøndelag                 23        10         -         7         -         - 
 . Nordland                       84         5         -        61         -         - 
 . Troms Romsa                    99         9         -       119         -         - 
 . Finnmark Finnmárku             35         -         -        21         -         - 
 Region: 
 . Region Hammerfest              62         -         -        43         -         - 
 . Region Øst                    694       285         -       870         2         - 
 . Region Sør                    426       132       152       559         -         - 
 . Region Vest                   506       111       584       441       116         - 
 . Region Midt-Norge             300       141         -       277         -         6 
 . Region Bodø                   157        14         -       158         -         - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                  266         5         -       147         4         - 
 . Borettslag, NBBL               98        25        57        60         -         - 
 . Borettslag, fritts            167        83        75       172         -         - 
 . Privat utbygger             1 210       391       584     1 512       114         6 
 . Aksjeselskap                  109        28        20       126         -         - 
 . Stiftelse                      52        21         -        31         -         - 
 . Kommune, fylke                 27         6         -         -         -         - 
 . Andre                         215       124         -       300         -         - 
 . Ikke spesifisert                1         -         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Flyktninger                    1         -         -         -         -         - 
 .. Funksjonshemmede              18         -         -         2         -         - 
 .. Ikke spesifisert           2 064       677       736     2 327       118         6 
 .. Andre vanskeligst.            62         6         -        19         -         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Psyk. utvikl.hemmede           -         -         -         -         -         - 
 .. Psykiske lidelser              2         -         -         -         -         - 
 .. Andre vanskeligstilte          -         6         -         -         -         - 
 .. Ungdom                         6         -         -         1         -         - 
 . Prosj.m.2 delmålgr              3         -         -         -         -         - 
 . Ikke spesifisert            2 134       677       736     2 347       118         6 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                     453        24         8       297         -         - 
 .. 2-manns hori.delt             51         2         -        61         4         - 
 .. 2-manns vert.delt            151         2         -        38         2         - 
 .. Rekkehus                     124        69        48       187        82         - 
 .. Blokk                        811       512       568       981        30         6 
 .. Andre hus                    460        72        44       669         -         - 
 . Prosj.m.2 hustyper             95         2        68       115         -         - 
 . Ikke spesifisert                -         -         -         -         -         - 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert               -         -         -         -         -         - 
 .. kun 1 romsbolig                -       124         -       114         -         - 
 .. kun 2 romsbolig               71         4         -        32         -         6 
 .. kun 3 romsbolig              379       145       113       433        10         - 
 .. kun 4 romsbolig              289        41        30       208         2         - 
 .. kun 5 romsbolig              176         5         -       142         -         - 
 .. kun>5 romsbolig               69         -         -        40         -         - 
 . Prosj.m.2 bol.str             520        75       288       634       106         - 
 . Prosj.m.3 bol.str             357       285       305       471         -         - 
 . Prosj.m>3 bol.str             284         4         -       274         -         - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En bolig kan ha flere kvaliteter. Summen av boli ger med ulike kvaliteter er derfor 
   ikke lik summen av antall boliger med grunnlån t il oppføring 
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Tabell 5.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til utbedring per 30.06.09                           
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                    Gjen nomsnitt pr. bolig                           Gjenno msnitt pr. prosjekt 
                                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-   Prosjekt-  Bygge-    Tomte-   Saker    Låne-   Pro sjekt-  Bygge-    Tomte- 
                            i alt   kvm     beløp    kostn.    kostn.     pris    i alt    beløp    ko stn.    kostn.     pris 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                 2 353     76     322,3      413,0     353,8      13,0     98   7 737,9   9  917,3   8 494,2     310,9 
 Fylke: 
 . Østfold                      30     79   2 053,8    2 567,3   2 567,3       0,0      1  61 614,0  77  018,0  77 018,0       0,0 
 . Akershus                     71     64   1 722,3    2 152,8   1 527,0     352,1      1 122 280,0 152  849,0 108 416,9  25 000,0 
 . Oppland                     102     20     247,0      365,7     365,7         -      1  25 192,0  37  302,9  37 302,9         - 
 . Buskerud                     34     82     314,7      314,7     309,7       4,9      2   5 350,0   5  350,0   5 264,8      82,5 
 . Vestfold                      2     88   1 111,8    1 484,6   1 446,6      38,0      2   1 111,8   1  484,6   1 446,6      38,0 
 . Telemark                     27     40   1 171,0    1 446,6   1 400,1      23,0      5   6 323,2   7  811,6   7 560,4     124,0 
 . Aust-Agder                    3    148     264,0      304,1     289,0         -      3     264,0     304,1     289,0         - 
 . Vest-Agder                   44     60     359,6      381,4     365,0         -      5   3 164,4   3  356,0   3 211,8         - 
 . Rogaland                     90    108     115,6      115,6     100,6       1,1      2   5 204,0   5  203,9   4 525,9      50,0 
 . Hordaland                   235     55     359,3      360,3     327,4      10,0      5  16 888,0  16  935,4  15 389,4     471,0 
 . Sogn og Fjordane             61    115     321,0      321,0     311,6       7,7      1  19 578,0  19  578,3  19 006,3     472,0 
 . Møre og Romsdal             200     83     149,6      150,3     122,5         -      3   9 974,1  10  021,0   8 163,8         - 
 . Sør-Trøndelag               600     83     346,4      557,0     471,9       0,0      5  41 572,2  66  838,6  56 630,0       0,0 
 . Nord-Trøndelag                1    230     660,0      760,0     760,0         -      1     660,0     760,0     760,0         - 
 . Nordland                    426     78     189,4      195,0     149,9       2,7     20   4 033,4   4  153,6   3 192,4      56,8 
 . Troms Romsa                 211     77      80,9       93,4      88,0       1,6     16   1 066,4   1  232,2   1 160,3      20,6 
 . Finnmark Finnmárku          216     86     173,5      240,0     211,7       1,0     25   1 499,2   2  073,6   1 829,2       8,7 
 Region: 
 . Region Øst                  203     44   1 030,0    1 316,1   1 097,2     123,2      3  69 695,3  89  056,6  74 245,9   8 333,3 
 . Region Sør                  110     65     555,9      640,2     619,5       7,8     17   3 597,3   4  142,3   4 008,8      50,6 
 . Region Vest                 386     77     296,4      297,1     272,0       7,6      8  14 303,3  14  332,9  13 125,6     365,9 
 . Region Midt-Norge           801     83     297,7      455,7     385,0       0,0      9  26 493,7  40  557,3  34 266,8       0,0 
 . Region Bodø                 445     78     183,6      189,0     145,7       2,6     22   3 712,7   3  822,0   2 946,5      51,7 
 . Region Hammerfest           408     81     131,2      172,9     155,2       1,3     39   1 372,5   1  808,8   1 623,6      14,1 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                 53    129     401,6      490,9     459,7       4,7     45     473,0     578,2     541,5       5,5 
 . Borettslag, NBBL          1 327     85     198,7      290,5     245,3       1,3     22  11 987,9  17  524,8  14 796,7      77,7 
 . Borettslag, fritts          382     67     299,8      299,8     265,7       6,5      3  38 179,0  38  179,0  33 835,2     830,0 
 . Privat utbygger             101     68   1 820,7    2 275,9   1 836,0     247,5      2  91 947,0 114  933,5  92 717,4  12 500,0 
 . Aksjeselskap                 75     62     545,5      651,3     634,5       6,6      7   5 844,3   6  977,9   6 798,3      70,9 
 . Stiftelse                   143     66     422,0      523,6     477,5       3,7     12   5 029,0   6  239,5   5 690,1      44,2 
 . Kommune, fylke                6     82     569,3      677,3     637,9         -      3   1 138,7   1  354,6   1 275,8         - 
 . Andre                       266     48     263,9      331,4     285,4         -      4  17 548,0  22  036,0  18 976,5         - 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                 16     61   1 195,3    1 937,5   1 593,8      12,5      1  19 125,0  31  000,0  25 500,0     200,0 
 .. Flyktninger                 20     77     487,9      607,2     574,7      16,5      6   1 626,3   2  024,1   1 915,6      55,0 
 .. Funksjonshemmede            27    101     218,4      247,1     227,6       7,4     10     589,8     667,3     614,5      20,0 
 .. Ikke spesifisert         2 203     77     313,9      403,7     343,8      13,5     73   9 472,4  12  184,0  10 373,8     407,4 
 .. Andre vanskeligst.          70     59     433,5      442,0     434,3       0,0      6   5 057,7   5  156,1   5 066,6       0,0 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr         17     75     100,5      100,5      94,6         -      2     854,0     854,0     804,0         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Bevegelseshemmede            2    147     375,0      450,0     445,0         -      2     375,0     450,0     445,0         - 
 .. Ungdom                       1    225     200,0      207,0     206,0         -      1     200,0     207,0     206,0         - 
 . Prosj.m.2 delmålgr            6     67     644,0      805,2     803,5         -      1   3 864,0   4  831,0   4 821,0         - 
 . Ikke spesifisert          2 344     76     321,5      412,1     352,6      13,0     94   8 016,0  10  276,1   8 792,8     324,2 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    39    153     484,2      592,5     550,7       6,4     38     496,9     608,0     565,2       6,5 
 .. 2-manns hori.delt            9     91     170,3      252,9     244,9         -      4     383,3     569,1     551,1         - 
 .. 2-manns vert.delt            9     93     247,3      297,6     251,9      36,7      3     742,0     892,7     755,6     110,0 
 .. Rekkehus                   181     98     294,2      370,3     329,4       3,7     10   5 325,1   6  701,9   5 962,8      67,2 
 .. Blokk                    1 565     66     273,6      311,0     263,0      18,4     23  18 618,2  21  160,1  17 895,6   1 249,0 
 .. Andre hus                  184     83     272,7      324,7     305,5       2,7     17   2 951,2   3  514,0   3 306,5      29,2 
 . Prosj.m.2 hustyper          352    101     522,3      867,0     722,0         -      2  91 929,5 152  587,6 127 066,0         - 
 . Ikke spesifisert             14      -   1 441,1    1 801,4   1 780,0         -      1  20 176,0  25  219,8  24 919,8         - 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert            14      -   1 441,1    1 801,4   1 780,0         -      1  20 176,0  25  219,8  24 919,8         - 
 .. kun 1 romsbolig            115     20     236,5      387,9     387,9         -      2  13 596,0  22  301,4  22 301,4         - 
 .. kun 2 romsbolig            136     67     318,3      412,3     365,5       1,5      8   5 410,4   7  008,3   6 214,2      25,0 
 .. kun 3 romsbolig            555     71      83,6       84,7      72,8       2,1     18   2 577,8   2  611,3   2 244,3      64,8 
 .. kun 4 romsbolig            403     80     310,5      314,4     291,8       8,5     28   4 468,6   4  524,9   4 199,5     121,8 
 .. kun 5 romsbolig             56    117     254,0      300,3     270,4       1,4     17     836,7     989,2     890,8       4,5 
 .. kun>5 romsbolig              6    209     957,5    1 132,5     993,9      33,3      5   1 149,0   1  359,0   1 192,7      40,0 
 . Prosj.m.2 bol.str           299     77     282,9      352,9     348,2       1,4     12   7 048,8   8  791,9   8 675,4      35,0 
 . Prosj.m.3 bol.str           239     78     898,4    1 130,7     860,2     104,6      3  71 573,0  90  080,7  68 532,5   8 333,3 
 . Prosj.m>3 bol.str           530     89     333,7      515,0     423,4         -      4  44 218,0  68  237,3  56 101,3         - 
 Boligkvaliteter: 
 . Ikke spesifisert            710     74     138,5      167,5     164,1       1,3     40   2 457,5   2  973,6   2 912,4      23,0 
 . Prosj.m.1 kvalitet 
 .. Livsløpsstandard            66     87   1 414,5    1 868,0   1 774,0       6,5     16   5 834,8   7  705,4   7 317,8      26,9 
 .. Besøksstandard              16     54   1 050,9    1 042,0   1 041,7       0,0      2   8 407,5   8  335,7   8 333,2       0,0 
 .. Energisparing              799     88     367,9      529,8     444,4       0,2     30   9 797,5  14  109,1  11 835,1       5,5 
 .. Andre miljøkvaliteter      491     73     103,8      108,4      86,6       3,2      6   8 490,3   8  873,4   7 090,3     259,4 
 . Prosj.m.2 kvaliteter        271     54     756,4      872,6     681,2     101,1      4  51 245,0  59  119,9  46 149,2   6 850,3 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Kostnadsopplysningene for grunnlånet følger defi nisjonene i NS 3453 og kan ikke alltid sammenlignes  direkte med  
   lignende tall for tidligere ordninger. 
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Tabell 6.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til utleieboliger per 30.06.09                      
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                           Gjennomsnitt pr. 
                                     Gjennomsnitt p r. bolig               prosjekt 
                                   ––––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––– 
                                   Bruks- 
                           Boliger areal    Låne-              Saker   Låne- 
                            i alt   kvm     beløp    Kostnad   i alt   beløp    Kostnad 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   202     65   1 311,0    1 691,9     72   3 678,0   4 746,7 
 Fylke: 
 . Akershus                     16     51   1 138,5    1 545,6     11   1 656,0   2 248,1 
 . Oslo                         75     47   1 544,0    1 940,0      3  38 600,0  48 500,0 
 . Buskerud                      3    113   1 401,3    1 751,4      3   1 401,3   1 751,4 
 . Vestfold                      8    107   1 375,8    2 528,8      6   1 834,3   3 371,8 
 . Telemark                      4    100   1 125,0    1 405,8      4   1 125,0   1 405,8 
 . Aust-Agder                   14     93   1 105,5    1 391,8     11   1 407,0   1 771,4 
 . Vest-Agder                   29     83   1 761,2    2 003,6     20   2 553,8   2 905,2 
 . Rogaland                      2    108   2 073,0    2 591,8      2   2 073,0   2 591,8 
 . Hordaland                    23     66   1 049,5    1 486,0      5   4 827,8   6 835,6 
 . Sogn og Fjordane             14     37     471,6      589,4      2   3 301,0   4 126,0 
 . Møre og Romsdal               4     98     400,0      877,2      2     800,0   1 754,5 
 . Nordland                      2    127     834,5    1 077,5      1   1 669,0   2 155,0 
 . Finnmark Finnmárku            8     83     797,3    1 194,9      2   3 189,0   4 779,5 
 Region: 
 . Region Øst                   91     48   1 472,7    1 870,6     14   9 572,6  12 159,2 
 . Region Sør                   58     91   1 487,3    1 874,1     44   1 960,5   2 470,4 
 . Region Vest                  39     58     894,5    1 220,9      9   3 876,3   5 290,4 
 . Region Midt-Norge             4     98     400,0      877,2      2     800,0   1 754,5 
 . Region Bodø                   2    127     834,5    1 077,5      1   1 669,0   2 155,0 
 . Region Hammerfest             8     83     797,3    1 194,9      2   3 189,0   4 779,5 
 Type søker: 
 . Aksjeselskap                 27     75   1 831,0    2 032,6     18   2 746,5   3 048,9 
 . Stiftelse                    93     59   1 468,4    1 914,1     15   9 104,2  11 867,6 
 . Kommune, fylke               55     78   1 048,9    1 431,9     33   1 748,1   2 386,4 
 . Andre                        27     53     782,4    1 115,4      6   3 520,8   5 019,3 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Bostedsløse                 20     61   1 160,5    1 683,8      8   2 901,1   4 209,6 
 .. Flyktninger                 72     86   1 365,2    1 659,1     42   2 340,4   2 844,1 
 .. Funksjonshemmede             6     71   1 174,2    2 545,8      4   1 761,3   3 818,8 
 .. Ikke spesifisert             3     78   1 115,0    1 393,5      3   1 115,0   1 393,5 
 .. Andre vanskeligst.         101     50   1 316,0    1 675,0     15   8 861,2  11 278,6 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                         4     86     831,0    1 435,3      1   3 324,0   5 741,0 
 .. Rus og psykiske 
 lidelser                       16     49     962,4    1 453,3      2   7 699,0  11 626,3 
 .. Andre vanskeligstilte       14     51     521,4      651,7      3   2 433,3   3 041,3 
 . Ikke spesifisert            168     67   1 421,4    1 807,4     66   3 618,0   4 600,7 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    18    133   1 435,8    2 229,4     15   1 723,0   2 675,2 
 .. 2-manns hori.delt            4    114   1 022,3    1 295,1      2   2 044,5   2 590,1 
 .. 2-manns vert.delt            7    100   1 324,4    1 513,5      6   1 545,2   1 765,7 
 .. Rekkehus                     9     85   1 315,1    1 643,7      4   2 959,0   3 698,3 
 .. Terrassehus                  1     46     803,0    1 317,5      1     803,0   1 317,5 
 .. Blokk                       95     48   1 479,2    1 875,8     18   7 806,8   9 900,2 
 .. Andre hus                   68     62   1 065,4    1 346,3     26   2 786,4   3 521,0 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. kun 1 romsbolig             19     30   1 082,5    1 354,3      6   3 427,8   4 288,5 
 .. kun 2 romsbolig             31     46     792,2    1 232,3     14   1 754,2   2 728,7 
 .. kun 3 romsbolig             27     74   1 332,0    1 624,1     18   1 997,9   2 436,2 
 .. kun 4 romsbolig             14    117   1 324,0    1 690,2     13   1 425,8   1 820,3 
 .. kun 5 romsbolig              6    135   2 187,5    2 616,4      6   2 187,5   2 616,4 
 .. kun>5 romsbolig              3    209   1 648,7    2 558,7      3   1 648,7   2 558,7 
 . Prosj.m.2 bol.str            34     76   1 234,6    1 622,6      9   4 664,1   6 129,7 
 . Prosj.m.3 bol.str            68     51   1 546,2    1 937,9      3  35 046,7  43 924,8 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Totalkostnader er prosjektkostnader eller summen  av kjøpskostnader og eventuell fellesgjeld.  
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Tabell 7.  Hovedtall for prosjekter som er godkjent for barnehagelån per 30.06.09  
Barnehageplasser med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                       Plasser Plasser        Gjennomsnitt pr. plass                      G jennomsnitt pr. prosjekt 
                                    for     for   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   barn    barn                           Bruks- Tomte- Prosj-                         Bruks- Tomte- 
                          Plasser under   over    T ildelt     Anleggs-    areal  areal  ekter  Tildelt      Anleggs-    areal  areal 
                           i alt   3 år    3 år    beløp kr    kostn kr    kvm    kvm   i alt   beløp kr    kostn kr    kvm    kvm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                3 285   1 409   1 861     297 744     303 242     10     77     64  15 282  620  15 564 860    517  3 633 
 Fylke: 
 . Østfold                     70      35      35     340 000     340 000     10     53      1  23 800  000  23 800 000    684  3 690 
 . Akershus                   339     157     182     325 900     325 900     10     61      5  22 096  000  22 096 000    696  4 158 
 . Oslo                       177     105      72     231 895     240 551     10    121      5   8 209  100   8 515 500    360  2 798 
 . Hedmark                     38      14      24     326 395     326 395     13     79      1  12 403  000  12 403 000    500  3 000 
 . Oppland                     68      33      35     362 794     362 794     11     64      1  24 670  000  24 670 000    738  4 365 
 . Buskerud                   303     133     170     317 258     321 218      8     46      5  19 225  820  19 465 820    473  2 634 
 . Vestfold                   225      84     141     313 787     313 787     13     62      4  17 650  525  17 650 525    723  3 460 
 . Telemark                    65      39      26     629 289     629 289     22    180      3  13 634  597  13 634 597    472  3 903 
 . Aust-Agder                 196      81     115     224 703     227 265      9     66      4  11 010  470  11 136 000    460  3 258 
 . Vest-Agder                 125      42      83     208 040     211 740      6    141      4   6 501  250   6 616 890    200  4 374 
 . Rogaland                   452     154     298     336 701     341 478     11     70      9  16 909  889  17 149 778    561  3 517 
 . Hordaland                  387     150     237     352 434     352 436      8     88      6  22 731  983  22 732 099    524  3 208 
 . Sogn og Fjordane            18      18       -     277 778     277 773     10    221      1   5 000  000   4 999 916    184  3 976 
 . Møre og Romsdal            271     125     146     272 423     288 096      9     61      3  24 608  833  26 024 700    839  5 525 
 . Sør-Trøndelag              117      71      46     325 350     346 294     11     86      3  12 688  667  13 505 455    437  3 364 
 . Nord-Trøndelag              98      27      56     213 214     243 520     10     86      2  10 447  500  11 932 500    498  4 195 
 . Nordland                   266     111     155     230 597     240 143     11     92      6  10 223  150  10 646 332    475  4 063 
 . Finnmark Finnmárku          70      30      40       4 286       4 286      7     45      1     300  000     300 000    522  3 120 
 Region: 
 . Region Øst                 692     344     348     306 934     309 148     10     73     13  16 338  346  16 456 192    554  3 526 
 . Region Sør                 914     379     535     303 809     306 178     10     77     20  13 884  094  13 992 327    466  3 462 
 . Region Vest                857     322     535     342 568     345 088     10     80     16  18 348  806  18 483 782    523  3 430 
 . Region Midt-Norge          486     223     248     273 225     293 118     10     72      8  16 598  438  17 806 933    603  4 382 
 . Region Bodø                266     111     155     230 597     240 143     11     92      6  10 223  150  10 646 332    475  4 063 
 . Region Hammerfest           70      30      40       4 286       4 286      7     45      1     300  000     300 000    522  3 120 
 Type søker: 
 . Enkeltperson               100      29      71     191 738     192 979     10     69      2   9 586  890   9 648 950    482  3 455 
 . Stiftelse                  169      79      75     377 060     378 883     15     48      4  15 930  800  16 007 800    620  1 997 
 . Aksjeselskap             2 507   1 085   1 422     313 852     316 098     10     67     42  18 733  959  18 868 020    582  3 589 
 . Kommune, fylke              18      18       -     277 778     277 773     10    221      1   5 000  000   4 999 916    184  3 976 
 . Studentsamskipnad           80      20      60     430 050     430 639     12     63      1  34 404  000  34 451 094    999  5 000 
 . Andre                      411     178     233     167 787     196 871     10    141     14   4 925  743   5 779 576    288  4 137 
 Type tiltak: 
 . Oppføring nye plasser    2 858   1 233   1 610     319 486     323 994     10     71     50  18 261  818  18 519 469    559  3 755 
 . Utbedring                  222      83     139      66 207      87 038     12     82      6   2 449  667   3 220 394    440  3 032 
 . Andre tiltak               205      93     112     245 360     248 074     12    143      8   6 287  346   6 356 899    314  3 322 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Tabell 8. Hovedtall for startlån fra kommunene per 30.06.091 
Antall utbetalte saker og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                        Gj. sn. 
                                                                    andel 
                                            Gj.sn.      Gj.sn.    startlån 
                                 Antall    startlån    kostnad pr. i prosent 
                                saker med pr. bolig ,  bolig, hele    av 
                                startlån   hele kr.        kr.     kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Totalt                             1 944     666 1 39   1 223 892        54 
 Fylke: 
 . Østfold                            141     609 2 81     822 498        74 
 . Akershus                           110     751 5 04   1 298 446        58 
 . Oslo                               361     952 1 41   1 306 939        73 
 . Hedmark                             17     733 6 39     865 110        85 
 . Oppland                             51     594 1 89     869 299        68 
 . Buskerud                           148     503 7 38     937 302        54 
 . Vestfold                            59     542 3 31   1 077 395        50 
 . Telemark                            30     525 2 72     621 805        84 
 . Aust-Agder                          17     505 5 15   1 254 279        40 
 . Vest-Agder                         105     508 8 31   1 343 351        38 
 . Rogaland                           290     652 4 42   1 803 928        36 
 . Hordaland                          210     668 4 48   1 225 093        55 
 . Sogn og Fjordane                    10     251 9 00     919 100        27 
 . Møre og Romsdal                     70     666 9 64   1 130 903        59 
 . Sør-Trøndelag                      135     557 9 85   1 108 268        50 
 . Nord-Trøndelag                      42     447 2 21   1 106 903        40 
 . Nordland                            43     417 6 38     611 548        68 
 . Troms Romsa                         72     511 4 70   1 120 819        46 
 . Finnmark Finnmárku                  33     845 0 82   1 043 013        81 
 Region: 
 . Region Øst                         680     816 2 83   1 161 246        70 
 . Region Sør                         359     513 4 54   1 067 732        48 
 . Region Vest                        510     651 1 79   1 548 234        42 
 . Region Midt-Norge                  247     570 0 35   1 114 451        51 
 . Region Bodø                         69     372 8 76     665 788        56 
 . Region Hammerfest                   79     720 8 04   1 208 552        60 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                           33     764 5 96   1 424 324        54 
 . Bostedsløs                           4     581 8 21     863 071        67 
 . Funksjonshemmet                     87     557 1 95     842 579        66 
 . Førstegangs boligetablering      1 232     677 4 30   1 364 803        50 
 . Økonomisk vanskeligstilt           308     611 8 30     784 804        78 
 . Reetablering                       195     741 8 82   1 260 567        59 
 . Rusmiddelmisbruker                  13     561 9 04     751 844        75 
 . To brukergrupper                    14     610 5 95     764 688        80 
 . Ikke spesifisert                    46     596 5 89   1 138 322        52 
 12                                    12     661 5 89   1 139 763        58 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn                   813     599 9 64   1 045 303        57 
 . Enslig med barn                    442     776 4 13   1 205 626        64 
 . Par uten barn                      241     586 4 57   1 443 934        41 
 . Par med barn                       448     720 2 97   1 447 637        50 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre                  923     629 7 22   1 324 699        48 
 . 36 - 59 år                         911     718 7 84   1 186 640        61 
 . 60 år og eldre                     110     535 7 08     686 556        78 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger           12     510 3 64   1 236 864        41 
 . Under 200 000                      204     468 4 53     689 494        68 
 . 200 000 - 299 999                  374     676 2 71     942 481        72 
 . 300 000 - 399 999                  548     723 5 83   1 198 738        60 
 . Over 400 000                       806     674 7 36   1 506 640        45 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                     453     560 6 95     784 729        71 
 . Foreldrenes bolig                  200     624 1 20   1 271 955        49 
 . Leid privat bolig                  996     692 3 05   1 400 674        49 
 . Leid kommunal bolig                167     870 3 77   1 327 475        66 
 . Uten bolig                          57     656 8 38   1 152 232        57 
 . Annet                               70     611 8 70   1 226 155        50 
 . Ikke spesifisert                     1     995 8 50   1 105 850        90 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                  20     400 1 00   2 270 644        18 
 . Kjøp av brukt                    1 583     701 7 08   1 346 676        52 
 . Utbedring                          104     183 7 09     245 759        75 
 . Refinansiering                     237     662 7 15     744 674        89 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.06.09. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere lånesak er. 
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Tabell 9.   Startlån fra kommunene per 30.06.091                                   
Antall saker etter brukergruppe2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                     Første- 
                                                                 gangs    Øk. 
                                                Fun ksj-         bolige- vanske- 
                                Antall  Flyktn- ons hem- Bosted- tabler- ligsti- Reetab- 
                                 saker   inger    m et    løse     ing     lt    lering 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      1 944      34      87       4   1 232     309     196 
 Fylke: 
 . Østfold                          141       -      11       -      85      24      14 
 . Akershus                         110       3       4       1      54      25      21 
 . Oslo                             361       8       7       -     295      26      19 
 . Hedmark                           17       -       -       -       -       -       2 
 . Oppland                           51       3       6       -      22      15       2 
 . Buskerud                         148       4      13       2      80      32      13 
 . Vestfold                          59       1       4       -      33      12       9 
 . Telemark                          30       2       2       -       4      14       4 
 . Aust-Agder                        17       2       -       -       7       5       1 
 . Vest-Agder                       105       1       1       -      81      10      11 
 . Rogaland                         290       4       2       -     247      15      17 
 . Hordaland                        210       2       5       -     146      25      31 
 . Sogn og Fjordane                  10       -       -       -       5       3       1 
 . Møre og Romsdal                   70       -       6       -      23      13       8 
 . Sør-Trøndelag                    135       -      10       -      58      46      18 
 . Nord-Trøndelag                    42       1       -       1      22      10       6 
 . Nordland                          43       1       6       -      11      19       2 
 . Troms Romsa                       72       1       7       -      41       8      13 
 . Finnmark Finnmárku                33       1       3       -      18       7       4 
 Region: 
 . Region Øst                       680      14      28       1     456      90      58 
 . Region Sør                       359      10      20       2     205      73      38 
 . Region Vest                      510       6       7       -     398      43      49 
 . Region Midt-Norge                247       1      16       1     103      69      32 
 . Region Bodø                       69       2      11       -      21      22       8 
 . Region Hammerfest                 79       1       5       -      49      12      11 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                         33      33       -       -       -       -       - 
 . Bostedsløs                         4       -       -       4       -       -       - 
 . Funksjonshemmet                   87       -      87       -       -       -       - 
 . Førstegangs boligetablering    1 232       -       -       -   1 232       -       - 
 . Økonomisk vanskeligstilt         308       -       -       -       -     308       - 
 . Reetablering                     195       -       -       -       -       -     195 
 . Rusmiddelmisbruker                13       -       -       -       -       -       - 
 . To brukergrupper                  14       1       -       -       -       1       1 
 . Ikke spesifisert                  46       -       -       -       -       -       - 
 12                                  12       -       -       -       -       -       - 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn                 813       7      50       2     538     123      55 
 . Enslig med barn                  442       6      12       -     217      83     107 
 . Par uten barn                    241       6      11       -     181      21      14 
 . Par med barn                     448      15      14       2     296      82      20 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre                923      12      22       2     748      61      47 
 . 36 - 59 år                       911      22      47       2     446     210     137 
 . 60 år og eldre                   110       -      18       -      38      38      12 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger         12       -       1       -       9       -       2 
 . Under 200 000                    204       1      26       1      70      77      12 
 . 200 000 - 299 999                374       5      31       -     204      73      43 
 . 300 000 - 399 999                548       8       9       1     370      65      77 
 . Over 400 000                     806      20      20       2     579      94      62 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                   453       2      33       1      89     205      86 
 . Foreldrenes bolig                200       1      12       -     166       2      14 
 . Leid privat bolig                996      14      23       -     798      71      67 
 . Leid kommunal bolig              167      16      11       -     105      19       6 
 . Uten bolig                        57       -       5       3      32       5      10 
 . Annet                             70       1       3       -      41       7      13 
 . Ikke spesifisert                   1       -       -       -       1       -       - 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                20       -       1       -      15       -       2 
 . Kjøp av brukt                  1 583      32      63       3   1 154     119     160 
 . Utbedring                        104       2      19       -      27      46       1 
 . Refinansiering                   237       -       4       1      36     144      33 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.06.09. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere lånesak er. 
2) Summen av husstander i brukergruppene vil avvike  fra summen av saker 
med startlån totalt. Dette skyldes at en husstand k an være registrert i flere 
brukergrupper og at husstander uten spesifisert bru kergruppe ikke er med som 
egen kategori i tabellhodet. 
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Tabell 10. Hovedtall for boligtilskudd til enkeltpersoner per 30.06.091 
Boliger med tilskudd og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                        Gj. sn. 
                                                                    andel 
                                 Antall     Gj.sn.      Gj.sn.    tilskudd 
                                husstand-  tilskudd    kostnad pr. i prosent 
                                 er med   pr. bolig ,  bolig, hele    av 
                                tilskudd   hele kr.        kr.     kostnader 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Totalt                               504     206 9 68     768 369        27 
 Fylke: 
 . Østfold                             44     127 2 53     639 535        20 
 . Akershus                            19     303 0 36   1 140 367        27 
 . Oslo                               218     208 2 89     636 789        33 
 . Hedmark                              3     178 3 33     785 000        23 
 . Oppland                             18     165 1 47     644 513        26 
 . Buskerud                            27     169 8 17     831 338        20 
 . Vestfold                            12     145 9 15   1 100 971        13 
 . Telemark                            16      85 9 43     595 193        14 
 . Aust-Agder                           4     126 8 34     226 834        56 
 . Vest-Agder                          17     412 5 85   1 110 114        37 
 . Rogaland                            20     314 7 35   1 179 835        27 
 . Hordaland                           46     265 0 95   1 023 243        26 
 . Sogn og Fjordane                     3      80 0 00     706 667        11 
 . Møre og Romsdal                     11     136 7 27     759 634        18 
 . Sør-Trøndelag                       16     278 9 81   1 005 812        28 
 . Nord-Trøndelag                       6     232 8 33   1 090 834        21 
 . Nordland                             9      76 4 44     326 889        23 
 . Troms Romsa                         11     123 1 27     844 701        15 
 . Finnmark Finnmárku                   4     167 9 29     925 429        18 
 Region: 
 . Region Øst                         302     199 5 74     670 804        30 
 . Region Sør                          76     200 4 26     854 739        23 
 . Region Vest                         69     271 4 36   1 054 868        26 
 . Region Midt-Norge                   33     223 1 73     939 211        24 
 . Region Bodø                         14      99 1 43     499 877        20 
 . Region Hammerfest                   10     132 6 11     893 715        15 
 Brukergruppe: 
 . Nedsatt funksjonsevne               49     216 9 69     946 052        23 
 . Flyktning                           12     231 5 06   1 281 553        18 
 . Vanskeligstilt                     227     118 5 01     356 688        33 
 . Førstegangs boligetablering        170     302 1 03   1 140 148        26 
 . Reetablering                        28     317 7 00   1 224 990        26 
 . Rusmiddelmisbruker                   8     231 7 78     922 583        25 
 . 2 brukergrupper                     10     189 5 14     904 914        21 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                   5     159 0 60   1 235 315        13 
 . Kjøp av brukt                      304     290 5 65   1 139 024        26 
 . Utbedring                          156      50 9 74      82 290        62 
 . Refinansiering                      39     185 4 55     563 616        33 
 . Refinansiering                      15     126 5 05     529 505        24 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 30.06.09. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere saker. 
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Tabell 11. Hovedtall for boligtilskudd til utleieboliger per 30.06.091. 
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                        Gj.sn.                      Gj. sn. 
                                   bruks-  Gj.sn.    Gj.sn.     andel 
                           Boliger areal  tilskudd   kostnad  tilskudd 
                           med til  pr.      pr.       pr.    i prosent 
                           skudd i bolig,  bolig,    bolig,      av 
                             alt    kvm   1000 kr.  1000 kr.  kostnader 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   745     69     285,8    1 278,5        22 
 Fylke: 
 .                               -      -         -          -         - 
 . Østfold                       1     94     271,0    1 354,2        20 
 . Akershus                     39     63     309,8    1 217,4        25 
 . Oslo                          5     80     582,8    1 410,2        41 
 . Hedmark                       8    138     529,0    1 888,7        28 
 . Oppland                       2    113     313,0    1 401,5        22 
 . Buskerud                     49     69     261,2    1 530,2        17 
 . Vestfold                     12    116     395,8    1 769,5        22 
 . Telemark                     37     81     275,9    1 405,6        20 
 . Aust-Agder                   75     62     228,2      825,4        28 
 . Vest-Agder                  103     79     420,7    2 078,9        20 
 . Rogaland                     34     59     287,9    1 388,0        21 
 . Hordaland                   187     65     212,8      916,8        23 
 . Sogn og Fjordane             15     42     143,5      721,6        20 
 . Møre og Romsdal              55     64     220,6    1 103,1        20 
 . Sør-Trøndelag                40     54     244,3    1 223,0        20 
 . Nord-Trøndelag                5    118     291,8    1 458,8        20 
 . Nordland                     27     66     313,4    1 468,0        21 
 . Troms Romsa                  18     70     269,8    1 175,7        23 
 . Finnmark Finnmárku           33     69     489,7    1 433,2        34 
 Kontor: 
 . Region Hammerfest            39     73     424,6    1 255,1        34 
 . Region Øst                   55     78     365,9    1 341,8        27 
 . Region Sør                  276     75     319,6    1 537,1        21 
 . Region Vest                 236     62     219,2      972,3        23 
 . Region Midt-Norge           100     63     233,7    1 168,8        20 
 . Region Bodø                  39     65     331,3    1 516,6        22 
 Type søker: 
 . Aksjeselskap                 62     78     352,0    1 856,5        19 
 . Stiftelse                    91     70     325,5    1 344,0        24 
 . Kommune, fylke              535     68     264,3    1 179,0        22 
 . Andre                        57     67     352,3    1 479,2        24 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                 45     59     538,0    1 729,0        31 
 .. Flyktninger                150     93     332,3    1 528,6        22 
 .. Funksjonshemmede            50     71     281,8    1 527,9        18 
 .. Ikke spesifisert             3     25     151,0      301,5        50 
 .. Andre vanskeligst.         497     62     250,1    1 143,0        22 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                         4     86     554,0    1 420,0        39 
 .. Rus og psykiske 
 lidelser                       16     49     487,6    1 494,6        33 
 .. Rusmiddelmisbrukere          6     48     130,0      675,0        19 
 .. Andre vanskeligstilte      143     62     141,3      600,3        24 
 . Prosj.m.2 delmålgr            6     67     161,0      805,2        20 
 . Ikke spesifisert            570     71     317,5    1 452,9        22 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    67    117     381,6    1 578,6        24 
 .. 2-manns hori.delt            8    140     597,4    2 900,9        21 
 .. 2-manns vert.delt           28     79     207,0    1 288,1        16 
 .. Rekkehus                    61     66     412,4    1 553,7        27 
 .. Terrassehus                  1     46     528,0    1 354,9        39 
 .. Blokk                      219     62     208,6      905,9        23 
 .. Andre hus                  359     63     292,9    1 372,0        21 
 . Ikke spesifisert              2      -     119,0      183,1        65 
 Tiltak: 
 .                               6     17     131,5      290,7        45 
 . Oppføring ny bolig          141     64     378,4    1 630,7        23 
 . Kjøp av brukt               306     69     324,3    1 437,7        23 
 . Utbedring                   214     66     156,1      690,6        23 
 . Andre tiltak                 78     91     335,1    1 706,3        20 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



  2.Tertialrapport  2009 
 

                                                                                                                                                                                                                                                66 

 

Tabell 12. Kompetansetilskudd per 30.06.09. 
Antall saker etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                 Hovedmålgruppe eller type boligkvalitet 
                                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                        Andre 
                                                              Funk-    vanske-             Univer- 
                                 Saker  Bosteds-   Flykt-    sjons-     lig-     Bolig-   sell ut-   M iljø/    Steds- 
                                 i alt    løse     ninger    hemmede   stilte   forsyning  forming   e nergi   utvikling 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 I alt                              113        51         2         8        32         4        13         7         9 
 Fylke: 
 . Østfold                            4         2         -         -         2         -         -         -         - 
 . Akershus                           7         5         -         -         2         -         -         -         - 
 . Oslo                              24        19         -         -         6         -         -         -         - 
 . Oppland                            2         2         -         -         -         -         -         -         - 
 . Buskerud                           6         6         -         -         -         -         -         -         - 
 . Telemark                           3         2         1         1         2         -         1         1         1 
 . Aust-Agder                         7         2         -         -         2         1         -         1         3 
 . Vest-Agder                         2         1         -         -         -         -         1         -         - 
 . Rogaland                           5         3         -         -         -         -         2         -         - 
 . Hordaland                         24         4         -         7         2         1         7         2         4 
 . Møre og Romsdal                    3         -         1         -         2         -         -         -         - 
 . Sør-Trøndelag                     14         1         -         -         8         2         1         2         - 
 . Nord-Trøndelag                     3         2         -         -         1         -         -         -         - 
 . Nordland                           4         -         -         -         4         -         -         -         - 
 . Troms Romsa                        1         -         -         -         -         -         -         -         1 
 . Finnmark Finnmárku                 4         2         -         -         1         -         1         1         - 
 Region: 
 . Region Øst                        37        28         -         -        10         -         -         -         - 
 . Region Sør                        18        11         1         1         4         1         2         2         4 
 . Region Vest                       29         7         -         7         2         1         9         2         4 
 . Region Midt-Norge                 20         3         1         -        11         2         1         2         - 
 . Region Bodø                        4         -         -         -         4         -         -         -         - 
 . Region Hammerfest                  5         2         -         -         1         -         1         1         1 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                      25        18         -         -         6         -         -         -         1 
 . Privat utbygger                    1         -         -         -         -         -         1         -         - 
 . Stiftelse                          8         5         -         -         2         -         -         1         - 
 . Aksjeselskap                       6         1         1         -         -         -         1         3         - 
 . Kommune, fylke                    26        12         1         1         9         2         5         2         5 
 . Forskningsinst.                    5         -         -         -         5         -         -         -         - 
 . Interesseorg.                      5         1         -         4         -         -         -         -         - 
 . Andre                             37        14         -         3        10         2         6         1         3 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner      4         -         -         -         4         -         -         -         - 
 .. Forsøksprosjekter                 9         8         -         -         1         1         -         -         - 
 .. Informasjon og formidling        18         4         1         3         2         1         5         1         1 
 .. Konkurranse                       1         -         -         -         -         -         1         -         - 
 .. Kurs og utdanning                42        23         -         3        11         1         3         1         1 
 .. Områdeplaner                      2         -         -         -         -         -         1         1         2 
 .. Pilotprosjekter                   6         4         -         1         -         -         -         1         - 
 .. Planverktøy                       1         -         -         -         -         -         1         -         - 
 .. Utredning                         4         -         -         -         2         -         -         -         2 
 .. Annen forskning                   8         3         -         -         4         -         -         1         - 
 .. Annen planlegging                12         7         -         -         3         -         1         1         - 
 . Saker med 2 prosjekttyper          3         -         -         -         2         -         -         -         1 
 . Saker med 3 prosjekttyper          2         1         1         1         2         1         1         1         2 
 . Saker med > 3 prosjekttyper        1         1         -         -         1         -         -         -         - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av saker rettet mot  ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra antall saker med kompetansetilskudd i alt. 
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Tabell 13. Kompetansetilskudd per 30.06.09. 
Tildelt beløp etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 2. kvartal                                                              Hovedmålgruppe eller type bol igkvalitet 
                                             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                    Andre                                          Univer- 
                                              Boste ds-     Flykt-    Funksjons-  vanskelig-    Bolig-      Miljø/      Steds-       sell 
                                 Beløp i alt    løs e       ninger      hemmede     stilte     forsynin g    energi     utvikling   utforming 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 I alt                            43 062 290  25 68 8 244     750 000   3 042 000  23 612 000   1 700 0 00   2 544 416   1 341 058   1 770 404 
 Fylke: 
 . Østfold                           813 000     56 4 000           -           -     249 000           -           -           -           - 
 . Akershus                          134 000     11 6 000           -           -      18 000           -           -           -           - 
 . Oslo                           17 494 244  16 75 7 244           -           -  13 437 000           -           -           -           - 
 . Oppland                           475 000     47 5 000           -           -           -           -           -           -           - 
 . Buskerud                          846 600     84 6 600           -           -           -           -           -           -           - 
 . Telemark                        1 500 000   1 00 0 000     500 000     500 000   1 000 000           -     500 000     500 000     500 000 
 . Aust-Agder                      2 770 000     96 5 000           -           -     795 000     500 0 00           -     430 000   1 080 000 
 . Vest-Agder                        595 000     20 0 000           -           -           -           -     395 000           -           - 
 . Rogaland                        1 614 400   1 21 4 400           -           -           -           -     400 000           -           - 
 . Hordaland                       5 554 904   1 64 0 000           -   2 542 000     217 000     250 0 00     934 416      77 916     139 404 
 . Møre og Romsdal                 1 550 000           -     250 000           -   1 300 000           -           -           -           - 
 . Sør-Trøndelag                   6 419 142     20 0 000           -           -   4 836 000     950 0 00     300 000     133 142           - 
 . Nord-Trøndelag                  1 130 000     87 0 000           -           -     260 000           -           -           -           - 
 . Nordland                        1 060 000           -           -           -   1 060 000           -           -           -           - 
 . Troms Romsa                        51 000           -           -           -           -           -           -           -      51 000 
 . Finnmark Finnmárku              1 055 000     84 0 000           -           -     440 000           -      15 000     200 000           - 
 Region: 
 . Region Øst                     18 916 244  17 91 2 244           -           -  13 704 000           -           -           -           - 
 . Region Sør                      5 711 600   3 01 1 600     500 000     500 000   1 795 000     500 0 00     895 000     930 000   1 580 000 
 . Region Vest                     7 169 304   2 85 4 400           -   2 542 000     217 000     250 0 00   1 334 416      77 916     139 404 
 . Region Midt-Norge               9 099 142   1 07 0 000     250 000           -   6 396 000     950 0 00     300 000     133 142           - 
 . Region Bodø                     1 060 000           -           -           -   1 060 000           -           -           -           - 
 . Region Hammerfest               1 106 000     84 0 000           -           -     440 000           -      15 000     200 000      51 000 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                      285 200     16 3 200           -           -      54 000           -           -           -      68 000 
 . Privat utbygger                   250 000           -           -           -           -           -     250 000           -           - 
 . Stiftelse                       5 403 000   4 25 3 000           -           -     950 000           -           -     200 000           - 
 . Aksjeselskap                    1 408 142     20 0 000     250 000           -           -           -     395 000     563 142           - 
 . Kommune, fylke                 20 441 916  16 88 8 000     500 000     500 000  15 660 000     750 0 00     792 916     547 916   1 598 916 
 . Forskningsinst.                 3 266 000           -           -           -   3 266 000           -           -           -           - 
 . Interesseorg.                   1 940 000      5 0 000           -   1 890 000           -           -           -           -           - 
 . Andre                          10 068 032   4 13 4 044           -     652 000   3 682 000     950 0 00   1 106 500      30 000     103 488 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner     920 000           -           -           -     920 000           -           -           -           - 
 .. Forsøksprosjekter              4 070 000   3 42 0 000           -           -     150 000     650 0 00           -           -           - 
 .. Informasjon og formidling      4 399 744     39 0 244     250 000   1 800 000     800 000     300 0 00     781 500      10 000      68 000 
 .. Konkurranse                      250 000           -           -           -           -           -     250 000           -           - 
 .. Kurs og utdanning              3 061 000     64 0 000           -     690 000   1 566 000     250 0 00     315 000      30 000      10 000 
 .. Områdeplaner                     547 916           -           -           -           -           -      47 916      47 916     547 916 
 .. Pilotprosjekter                1 827 000   1 34 5 000           -      52 000           -           -           -     430 000           - 
 .. Planverktøy                      450 000           -           -           -           -           -     450 000           -           - 
 .. Utredning                        864 488           -           -           -     800 000           -           -           -      64 488 
 .. Annen forskning                4 773 142   1 40 0 000           -           -   3 250 000           -           -     123 142           - 
 .. Annen planlegging              7 233 000   5 29 3 000           -           -   1 540 000           -     200 000     200 000           - 
 . Saker med 2 prosjekttyper         966 000           -           -           -     886 000           -           -           -      80 000 
 . Saker med 3 prosjekttyper       1 000 000     50 0 000     500 000     500 000   1 000 000     500 0 00     500 000     500 000   1 000 000 
 . Saker med > 3 prosjekttyper    12 700 000  12 70 0 000           -           -  12 700 000           -           -           -           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) En sak kan være rettet mot flere ulike målgruppe r eller boligkvaliteter. Summen av beløp til ulike målgrupper eller 
boligkvaliteter kan derfor avvike fra samlet beløp tildelt i kompetansetilskudd. 
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Tabell 14. Bostøtte. 
Hovedtall for husstander som fikk innvilget bostøtte for juni 20091 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                           Beløp                                      Andel med 
                                          utbetalt    Beløp     Boutgifter   Inntekt  boutgifter 
                                Antall     totalt,   utbetalt,   pr. mnd,    pr. år,   over tak, 
                                hushold   mill. kr.   gj.snitt    gj.snitt   gj.snitt    prosent 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                      108 679     220,7        2 029       5 544   117 114          45 
 Fylke: 
 . Østfold                          8 460      16,8        1 987       5 469   115 464          49 
 . Akershus                         6 797      13,4        1 965       6 047   114 190          71 
 . Oslo                            14 295      42,9        2 998       7 004   108 153          46 
 . Hedmark                          5 388       9,5        1 764       5 155   120 386          45 
 . Oppland                          4 638       8,2        1 765       4 981   120 137          41 
 . Buskerud                         5 584      10,7        1 916       5 390   116 394          47 
 . Vestfold                         6 145      11,4        1 856       5 461   117 624          59 
 . Telemark                         4 431       7,8        1 755       5 093   117 170          44 
 . Aust-Agder                       2 545       4,5        1 767       5 332   119 152          51 
 . Vest-Agder                       4 385       8,7        1 980       5 357   117 330          35 
 . Rogaland                         6 638      12,7        1 919       5 328   118 287          37 
 . Hordaland                        9 956      21,1        2 118       5 609   118 080          36 
 . Sogn og Fjordane                 1 870       3,3        1 781       4 968   119 591          46 
 . Møre og Romsdal                  5 019       8,3        1 659       4 919   123 410          44 
 . Sør-Trøndelag                    6 998      14,4        2 051       5 391   119 783          32 
 . Nord-Trøndelag                   3 946       7,0        1 782       5 179   121 187          53 
 . Nordland                         6 289      10,5        1 674       4 886   119 662          42 
 . Troms Romsa                      3 614       6,6        1 829       5 202   122 760          36 
 . Finnmark Finnmárku               1 681       2,8        1 643       4 779   117 127          40 
 Type søker: 
 . Alderspensjonister              32 708      56,3        1 722       4 771   127 518          37 
 . Uføre med barn                   2 136       4,6        2 171       7 461   166 185          61 
 . Uføre uten barn                 31 284      56,7        1 812       5 504   143 588          39 
 . Enslige forsørgere              16 052      39,8        2 471       6 698   102 513          69 
 . Barnefamilier                    7 166      19,7        2 743       7 271    97 443          68 
 . Andre                           18 207      41,0        2 245       5 019    67 684          37 
 . Andre pensjonister               1 126       2,7        2 372       6 547   120 877          60 
 Antall personer i husholdet: 
 . 1 pers                          79 800     147,9        1 853       5 067   120 891          37 
 . 2 pers                          13 320      30,4        2 276       6 247   107 766          64 
 . 3 pers                           7 713      19,0        2 464       7 015   108 814          70 
 . 4-5 pers                         6 095      17,6        2 894       7 565   103 693          67 
 . >5 pers                          1 751       5,8        3 286       8 431    99 550          77 
 Eieform: 
 .                                      2       0,0        2 021       6 918   124 458           - 
 . Eid bolig                       12 702      19,0        1 494       5 694   132 911          48 
 . Borettslag                      15 397      24,4        1 588       5 559   135 472          43 
 . Leid bolig                      80 578     177,3        2 198       5 518   111 121          45 
 Leieform: 
 . Ikke leiebolig                  28 101      43,4        1 545       5 620   134 313          45 
 . Kommunal                        40 128      86,9        2 164       5 382   120 744          41 
 . Komm.viderformid.                9 670      25,1        2 592       5 594    78 218          47 
 . Privat                          30 780      65,3        2 118       5 672   108 916          49 
 Kvadratmeter: 
 .                                      2       0,0        1 736       6 432   130 039           - 
 < 20                                 380       0,7        1 950       4 444    84 068          12 
 20-39                              4 861      10,5        2 157       4 875    94 774          23 
 40-59                             40 941      83,5        2 037       5 253   116 469          38 
 60-79                             35 392      71,6        2 021       5 555   119 892          48 
 80-99                             15 204      30,9        2 030       5 860   117 446          53 
 Over 100                          11 039      22,5        2 038       6 631   120 107          63 
 Ikke registrert                      860       1,0        1 207       3 745   130 116          10 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Etterbehandling og klager er ikke med i tallene.  
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Tabell 15. Husbankens utbetalingsregnskap pr. 30.06.09 1 000 kr  
 

   SIII-09 Til disposisjon Utbetalt pr. Andel 
Kapittel Post Benevning  i 2009 1) 30.06.09 utbetalt 

Utgifter       
2412  Den norske statens husbank     

 01 Driftsutgifter ...................................................... 305 000 307 779 160 050 52,00 
 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan 

overføres............................................................
 

15 000 
 

15 000 
 

11 040 
 

73,60 
 72 Rentestøtte ......................................................... 18 000 21 000 10 568 50,32 
 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning............10 298 000 11 082 000 7 198 472 64,96 
       

580  Bostøtte     
 70 Bostøtte, overslagsbevilgning............................2 887 600 2 953 600 1 308 472 44,30 
       

581  Bolig- og bomiljøtiltak     
 74 Tilskudd til bolig-, by-og stedsutvikling 43 000 71 866 12 554 17,47 
 75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og 

utleieboliger , kan overføres...............................
 

658 600 
 

908 600 
 

442 459 
 

48,70 
 78 Kompetansetilskudd, kan overføres................... 57 000 106 000 31 404 29,63 

552  Nasjonalt samarbeid for regional utvikling     
 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan 

overføres 
 

6 000 
 

19 301 
 

941 
 

4,88 
582  Skoleanlegg og kirkebygg     

 60 Rentekompensasjon – Skoleanlegg,  
kan overføres 

 
930 000 

 
697 500 

 
0 

 
0,00 

 61 Rentekompensasjon – Kirkebygg, 
kan overføres 

 
105 400 

 
85 500 

 
0 

 
0,00 

       
586  Tilskudd til omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser 
    

 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres..................  8 801 0 0 
 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til  

renter og avdrag, overslagbevilgning.................
 

1 796 900 
 

1 514 700 
 

0 
 

0,00 
 64 Investeringstilskudd, kan overføres................... 279 400 492 125 50 247 10,21 

 

Tabell 14. Husbankens innbetalingsregnskap pr. 30.06.09. 1 000 kr 

Kapittel Post Benevning SIII-09 Justert 
inntektsannslag 

Innbet. pr. Andel 
    inntektsoverslag 1) 30.06.09 innbetalt 

Inntekter        

 
5312 

 Den norske statens husbank     

 01 Gebyr  m.m........................................................ 18 800 18 800 7 655 40,72 
 90 Avdrag, Husbanken .......................................... 9 186 000 8 239 000 3 355 936 40,73 

       
5615  Renter frå Den norske statens husbank     

 80 Renter ................................................................5 133 000 4 585 000 2 997 297 65,37 

 
1) Omfatter SIII-08 + overføringer og tilleggsbevilgninger 
 

 


