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Oppsummering  
 
I 2009 har kommunene med de største boligsosiale utfordringene mottatt ekstra bistand fra Husbanken i form av 
økonomiske ressurser og kompetanse. All kontakten Husbanken har hatt med kommunene i 2009 har hatt som 
fokus å heve kompetansen og øke den boligsosiale aktiviteten. Kommunene har brukt boligtilskudd til 
anskaffelse av 2 500 kommunalt disponerte boliger, omtrent en tredobling i forhold til et vanlig år. Om lag 
7 400 husstander har mottatt startlån, en økning på 13 prosent. 
 
1. juli 2009 ble den nye bostøtten iverksatt, og Husbanken har utført en vellykket informasjonsarbeid mot 
saksbehandlerne i kommunen, interesse og brukerorganisasjoner samt andre velferdsetater. Ved utgangen av 
året hadde hele 14 500 nye husstander mottatt bostøtte. 
 
Den store søknadsinngangen som Husbanken har opplevd på grunnlån til oppføring og utbedring har gitt 
mulighet til å påvirke miljø, energi og universell utforming i langt større grad enn tidligere. Husbanken har gitt 
tilsagn om grunnlån til oppføring til 50 prosent flere boliger i 2009 sammenliknet med 2008. Det er særlig nye 
boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell utforming, og som har miljøkvaliteter. 74 
prosent av boligene som har fått grunnlån til oppføring har en eller annen form for kvalitet innenfor universell 
utforming. 54 prosent av boligene som har fått grunnlån til oppføring har en eller annen form for miljøkvalitet. 
Også for boliger som mottar lån til utbedring ser man at andelen som satser på miljøtiltak med energisparing 
over 40 prosent har økt kraftig det siste året. Husbankens krav til universell utforming ligger også til grunn for 
tilskuddene som gis til oppføring av kommunale utleieboligene.  
 
Økte rammer for Husbankens låne- og tilskuddsordninger var et viktig element i regjeringens tiltakspakke for å 
motvirke konsekvensene av den internasjonale finanskrisen. Husbanken ga tilsagn om finansiering av bygging 
av 5 400 nye boliger, en økning på om lag 50 prosent fra året før.  
 
Forkantsatsing og intensjonsavtaler er viktig bidrag for å påvirke byggeprosjektene til en mer miljøvennlig og 
universell utforming. Ved å jobbe aktivt med intensjonsavtaler sikrer Husbanken at våre standarder vedrørende 
universell utforming og miljøkvaliteter blir implementert samtidig som Husbanken når ut til flere aktører med 
færre ressurser. Målet med å inngå flere intensjonsavtaler i 2009 enn i 2008 er oppnådd.  
 
Gode forbildeprosjekter som kan benyttes som eksempel og fungere som ”veiviser” er svært viktige, for 
eksempel Løvåshagen, jf. s. 31, passivhuset som fungerte som en mal for 500 nye boliger. Dette eksempelet 
viser rekkevidden av Husbankens arbeid, som understøttes av arbeidet med å knytte til seg samarbeidspartnere 
og å inngå intensjonsavtaler. 
 
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. 
 
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.  
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1 Et velfungerende boligmarked 

Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovr egulering av boligsektoren 

1.1.1 Husbanken i et nedadgående boligmarked  
 
Totalt sett har krisetiltak og rentekutt hatt stor effekt for å demme opp for virkningene av finanskrisen. 
Beregninger foretatt av SSB viser at tiltakspakkene fra Regjeringen løftet verdiskapningen i fastlandsøkonomien 
med 1,3 prosent. Fastlandsbedriftene har hatt en negativ vekst på 2,1 prosent, men i følge SSB ville fallet vært 
3,4 prosent uten ekstra midler. 
 
Husbanken fikk våren 2009 økt utlånsrammen fra 12 til 14 mrd. kroner som et ledd i regjeringens tiltakspakke. 
Finanskrise og nedadgående boligmarked førte til at relativt mer av boligetterspørselen rettet seg mot 
Husbanken. Mot slutten av 2009 ble så utlånsrammen ytterligere økt fra 14 til 16 mrd. kroner, og Husbanken ble 
dermed forsterket som et verktøy i motkonjunkturpolitikken. 
 
1. Husbankens betydning for aktivitetsnivået. 
I en periode med store utfordringer for byggenæringen har Husbanken trolig spilt en viktig rolle i å holde 
aktiviteten og sysselsettingen oppe. Sysselsettingen i bygge- og anleggsvirksomheten nådde en topp på i alt 190 
000 personer i tredje kvartal 2008, dvs. i kvartalet før finanskrisen satte inn for fullt. 
I 2. kvartal 2009 hadde antall sysselsatte i denne næringen falt til 178 000. Sysselsettingen falt imidlertid ikke 
ytterligere i løpet av tredje kvartal fjor. Det er rimelig å anta at en intensivert bruk av Husbankens virkemidler 
har bidratt til dette. 
 
2. Bruk av Husbankens virkemidler   
Det har vært stor etterspørsel etter husbanklån i hele 2009. Kommunene har i 2009 i større grad enn i tidligere år 
benyttet seg av anledningen til å ta opp startlån, sannsynligvis fordi private banker fortsatt var mer tilbakeholdne 
med å gi lån til nye boligprosjekter enn de var før finanskrisen. Foreløpige tall viser at kommunene har utbetalt 
startlån til 7 400 husstander, som er en økning på 13 prosent sammenliknet med tilsvarende foreløpige tall for 
2008. 
 
Etterspørselen etter grunnlån har økt markert i 2009 sammenliknet med året før. Spesielt var økningen stor – 
nærmere 40 prosent - for grunnlån til oppføring, og søknadsinngangen omfattet ca 9 250 boliger. Av disse fikk 
5 400 tilsagn om grunnlån til oppføring. For grunnlån til utbedring og grunnlån til kjøp av utleieboliger lå 
søknadsveksten på rundt hhv. 20 og 10 prosent. Gjenomgående var søknadsinngangen størst i begynnelsen av 
året. 
 
Økt fokus på husbanklån bidrar også til flere boligprodusenter tilpasser seg kvalitetskrav til universell utforming 
og miljø, som igjen bidrar til en mer bærekraftig boligmasse. Antall boliger som har fått tilsagn om grunnlån til 
oppføring har økt med mer enn 50 prosent sammenliknet med 2008. Om lag 20 000 boliger ble igangsatt i 2009, 
hvorav 27 prosent har fått tilsagn om grunnlån fra Husbanken. Denne andelen var snaut 15 prosent i 2008. Det 
har også vært en markert økning i antall boliger som har fått grunnlån til utbedring. Økt bruk av denne 
ordningen bidrar også til å holde aktivitetsnivået oppe i byggenæringen. 
 
Husbanken har i 2009 finansiert 5 350 barnehageplasser, en nedgang på 45 prosent sammenlignet med 2008.  
 
Arbeidsmarkedet 
Tall fra NAV viser at det ved utgangen av 2009 i år var totalt 69 852 helt arbeidsledige personer. Dette utgjør 
2,7 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på nærmere 40 prosent sammenlignet med utgangen av 2008. 
Antall ledige økte med 3,6 prosent sammenlignet med november i fjor. I tillegg til de helt ledige var 31 405 
personer delvis ledige, mens ordinære tiltaksdeltakere og andre arbeidssøker utgjorde 23 126 personer. Totalt 
var det 124 443 arbeidssøkere ved utgangen av 2009. Andelen langtidsledige viser fortsatt en økende tendens og 
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utgjør nå 24 prosent av de helt arbeidsledige. Dette er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2. tertial 
2009. 
 
Utviklingen av den gjennomsnittlige lånerenten 
Tabell 1.1 viser hvordan rentene i privatmarkedet har utviklet seg det siste året, sammenlignet med Husbankens 
renter. 
 
Tabell 1.1 Gjennomsnittlig utlånsrente

Markedet* Husbanken**
Desember 2008 7,28 6,00

Januar 2009 6,05 6,30
Februar 2009 5,29 6,30
Mars 2009 5,02 6,30
April 2009 4,54 5,40
Mai 2009 4,29 5,40
Juni 2009 4,08 5,40
Juli 2009 3,85 3,10
August 2009 3,85 3,10
September 2009*** 4,21 3,10
Oktober 2009 4,21 2,30
November 2009 4,27 2,30
Desember 2009 4,31 2,30

* Månedssnitt av CICEROs renteindikator (80%)
** Husbankens flytende rente - kvartalsvise tall
*** CICERO endret sitt bankutvalg i september 2009. 
    Tallene før og etter dette tidspunktet er derfor ikke
    sammenlignbare  
 
Tendensen i 2009 var et kraftig fall i rentenivået i årets åtte første måneder. Deretter begynte Norges Bank å 
sette opp styringsrenten igjen, noe som førte til at privatbankene økte sitt rentenivå. Rentenivået er likevel 
fortsatt på et lavt nivå, historisk sett. Husbankrenten fulgte samme utvikling de åtte første månedene, men falt 
videre i 4. kvartal, til 2,3 prosent. For et lån innenfor 80 % var Husbankens flytende rente om lag 2 
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i det private markedet ved utgangen av 2009. For et lån innenfor 60 % 
er differansen i gjennomsnitt vel 1,5 prosentpoeng. I januar og februar 2010 vil Husbankens flytende rente ligge 
på 2,1 prosent. 
 
 
Boliger i borettslag uten forsikringsordning 
I perioden 15. august 2005 - 31. desember 2007 ble det utbetalt lån til totalt 466 lavinnskuddsboliger i 
borettslag. Av disse var 174 uten forsikringsordning. Etter 1.1.2008 er det ikke gitt tilsagn til eller utbetalt lån til 
denne type boliger. 
 

1.1.2 Prisindeks Husbankfinansierte boliger    
Prisene på eneboliger finansiert med grunnlån til oppføring i Husbanken steg med 1,4 prosent gjennom 2. halvår 
2009. Sammenlignet med 4. kvartal 2008 er prisene 1,3 prosent høyere ved utgangen av 2009. 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 27,3 prosent. 
 
Til sammenligning falt Statistisk sentralbyrås prisindeks for omsatte eneboliger med 0,3 prosent fra 3. til 4. 
kvartal i fjor. På årsbasis steg prisene med 9,7 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 4. kvartal i 
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fjor, men fra 2. til 3. kvartal 2009 steg prisene på nye eneboliger med 0,2 prosent. Alle de foreliggende 
prisstatistikkene som omfatter eneboliger viser dermed en svært moderat prisvekst i siste del av 2009. 
 
Husbankindeksen for 4. kvartal 2009 er basert på informasjon om totalt 115 boliger. 
  
 
Tabell 1.1a Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger
                     (3. kvartal 2005=100)

Indeks Årsvekst
Antall 

observasjoner
3. kvartal 2005................... 100,0 126
4. kvartal 2005................... 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
3. kvartal 2009................... 126,1 2,5 108
4. kvartal 2009................... 127,3 1,3 115  
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Figur 1.1 Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger 3. kvartal 2005 – 4. kvartal 2009 
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Tabell 1.1b viser at det i 2009 i gjennomsnitt kostet 13 879 kroner per kvadratmeter å bygge en 
husbankfinansiert enebolig. Dette er 2,5 prosent mer enn i 2008 og 11,7 prosent mer enn i 2007. Det koster mest 
å bygge enebolig i Region Bodø og her var kvadratmeterprisen i 2009 i gjennomsnitt ca. 15 300 kroner. Region 
sør og Region vest hadde de laveste prisene per kvadratmeter. 
 
Region Bodø hadde også de høyeste prisene målt i pris per enhet. Her kostet en ny enebolig i gjennomsnitt i 
underkant av 2,4 millioner kroner i 2009. Dette er om lag 360 000 kroner mer enn Region sør, som hadde det 
laveste prisnivået. Gjennomsnittlig boligpris for hele landet var vel 2,1 millioner kroner.  
 
Tabell 1.1b Gjennomsnittlige priser for husbankfinansierte eneboliger pr. 4. kvartal 2007-2009

Kvadrat-
meterpris Boligpris

Kvadrat-
meterpris Boligpris

Kvadrat-
meterpris Boligpris

Hele landet 12 429 1 754 665 13 545 2 006 095 13 879 2 121 857
Region
. Region Øst 12 870 1 997 875 14 587 2 196 780 14 640 2 205 592
. Region Sør 11 536 1 605 744 12 561 1 828 624 13 395 2 006 539
. Region Vest 12 056 1 690 275 13 012 2 011 593 13 369 2 087 657
. Region Midt-Norge 12 580 1 869 549 13 619 1 934 686 13 886 2 207 857
. Region Bodø 13 632 1 765 693 15 038 2 132 015 15 271 2 366 992
. Region Hammerfest 12 951 1 779 006 14 385 2 212 731 15 108 2 221 143

2007 2008 2009

 
 
 
Tallene blir mer usikre når de brytes ned på regionnivå, ettersom de da baseres på et lavere antall boliger. Store 
prosjekter med svært høye eller lave priser vil påvirke statistikken. Tomtekostnader er heller ikke inkludert i de 
oppgitte prisene. 

1.1.3 Husbankens  dataprosjekt - statusrapport 
 
Økt aktivitet for å bedre kunnskapen om boligmarkedet 
For å øke kompetansen om hva som til enhver tid skjer på boligmarkedet samt Husbankens måloppnåelse, er det 
igangsatt flere prosjekter innenfor følgende to hovedprosjektområder: 
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1. Bedre datagrunnlag 
2. Bedre boliganalyser og -indikatorer 
 

1.1.3.1 Prosjekt ”Bedre Datagrunnlag”  
Prosjektet har som mål å bedre statistikk- og datagrunnlaget for indikatorer og analyser av boligmarkedet og 
boligpolitisk måloppnåelse: 
 
Bokart  
er et elektronisk kartleggingssystem som gir kunnskap om hvem som er vanskeligstilte på boligmarkedet i en 
kommune, og hvilke tiltakt som er gjennomførte for å bedre situasjonen. Data fra Bokart vil gi kommunene et 
bedre grunnlag for planlegging, og øke kunnskapen hos ansatte på tvers av tjenestestedene i kommunen.  
 
Status:  
Ved utgangen av 3. tertial 2009 hadde 100 kommuner bestilt Bokart, eller om lag 25 pst. av alle landets 
kommuner.  
 
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 det tas sikte på å koble Husbankens bolig- og personrelaterte data opp mot SSBs ulike 
datakilder. Samarbeidet med SSB har et flerårig perspektiv og er delt opp i to delprosjekter 
i) Kobling av Husbankens boligdata opp mot SSBs kopi av matrikkelen. Utfordringene her er å finne entydige 
koblingsnøkler. Når slike nøkler er på plass, vil Husbanken få tilsendt kvartalsvise filer over alle igangsatte og 
ferdigstilte boliger merket med hvilke som er Husbankfinansierte. 
 
Status: 
Prosjektet har blitt noe forsinket pga ressursmangel i SSB, men er ved årsskiftet i gang igjen. De første 
testkjøringene viser imidlertid at det må jobbes noe mer de endelige koblingsnøklene er på plass. Arbeidet 
fortsetter i 2010 med mål om å ha noe klart i løpet av 1. halvår.  
  
ii) Kobling av data fra bostøtte, startlån og boligtilskudd opp mot SSBs mikrodatabase for boligforskning. Et 
slikt sammenkoblet datagrunnlag vil gi en unik mulighet for ulike analyser og indikatorutvikling for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil også gi gode muligheter for utvikling av prognoser for mislighold og 
framtidige tap i Husbanken.  
 
Utfordringen her er å finne en løsning som ivaretar personvernhensynet og de krav som settes til bruk av 
persondata samtidig som mulighetene for analyse og krysskobling av data ivaretas. En mulig løsning som skal 
vurderes nærmere når de sammenkoblede dataene foreligger, er å bruke SSBs SuperCross løsning som også 
Oslo Kommune benytter. 
 
Status: 
Også dette prosjektet har blitt utsatt pga ressursmangel i SSB, men er nå i gang for fullt. Mikrodatabasen vil bli 
oppdatert med data fram til 01.01. 2009 innen utgangen av februar 2010, og i løpet av 1. kvartal 2010 skal 
Husbankdata være påkoblet. Deretter skal Supercross -løsningen vurderes. 
 
 
Bedre data over tilgjengeligheten til boliger med heis (Heisprosjektet) 
Husbanken har etablert et samarbeidsprosjekt med Norsk Heiskontroll (NHK), SSB, Statens Kartverk og BE 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 og boliger med og uten heis.  
 
Status: 
Utfordringen også i dette prosjektet er å få til en entydig kobling mellom data fra NHK og SSB- matrikkelen.  
Høsten 2008 sendte NHK over sin database til SSB, og koblingsresultatet viste at kun 64 prosent av de i alt 
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34 891 heisene i Norge lot seg entydig koble opp mot matrikkelen. For å få koblingen komplett, er NHK nå i 
ferd med å registrere korrekte adresser på alle bygg med heis. Prosjektet har ett toårig perspektiv og innen 2011 
skal koblingen være komplett 
 

 1.1.3.2 Prosjekt Bedre boliganalyser og indikatore r 
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 (RBV-prosjektet) 
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. RBV-prosjektets 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 og Oslo kommune. I løpet av 2010 
skal prosjektet ha utviklet nasjonale og kommunale indikatorer knyttet til vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Prosjektet vil også i 2010 jobbe med å stimulere til at det utvikles verktøy på kommunalt nivå. Dette vil foregå 
blant annet gjennom en videreutvikling/forbedring av Bokart, samtidig som det også skal vurderes alternative 
verktøy for kommunene. 

 

Status:  
Prosjektgruppen har valgt å legge følgende definisjon til grunn for sitt arbeid: 

 
Vanskeligstilte på boligmarkedet er de som er i en situasjon der de ikke kan skaffe seg og opprettholde et 
akseptabelt boforhold. 
 

Definisjonen er utarbeidet i tråd med internasjonale anbefalinger gitt av FEANTSA, samtidig som den stemmer 
overens med definisjonen brukt i de nasjonale kartleggingene av bostedsløse i Norge. Den er også basert på en 
videreutvikling av definisjonen av vanskeligstilte på boligmarkedet som brukes i Bokart i dag. Definisjonen er 
foreløpig ikke diskutert utenfor prosjektet.  
 
På kortsikt vil arbeidet med de kommunale og nasjonale indikatorene skje i regi av Indikatorprosjeket. Dette 
med bakgrunn i at Indikatorprosjektet i sitt arbeid har lagt til grunn RBV-definisjonen av vanskeligstilte for en 
av delindikatorene som skal beskrive kommunenes boligsosiale utfordringer. Indikatorprosjektet er nærmere 
beskrevet under.  
 
På lang sikt vil RBV-prosjektet ha fokus på hvordan datagrunnlaget for de ulike indikatorer for vanskeligstilte 
på boligmarkedet kan forbedres og videreutvikles. Dette vil prosjektet gjøre gjennom å vurdere en rekke ulike 
kilder og systemer som kan gi opphav til bedre data. I denne omgang har en valgt å gå videre med: 

• Folke- og boligtellingen 11 – SSB 

• Namsmannstall på kommunenivå 

• NAV 

• Helsedirektoratet 

• Bedre indikatorer gjennom prosjekt sammen med ASSS-nettverkene og KS 

• Videre utvikling av Bokart og se på andre muligheter 

• BIT-prosjektet i Oslo kommune 

• Forbedret rapportering gjennom Startsys/-rapp 



   

10 

 

 
Prosjektet er i rute med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av 2010.  
 
 
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. Indikatorene vil også være et viktig 
hjelpemiddel for Husbanken når det gjelder å finne fram til hvilke kommuner som skal prioriteres innenfor det 
boligsosiale arbeidet. 
 
En viktig del av prosjektet er å sørge for at indikatorene kan få en god framtidig forankring og legitimitet i det 
boligpolitiske miljøet. Det er derfor 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.  
 
Status: 
Arbeidet er godt i gang. Prosjektgruppa har utarbeidet et første utkast til indikatorsett og NIBR/Nova vil i 
januar/februar 2010 foreta en del testkjøringer på konkrete data, før en går videre i arbeidet med å vurdere ulike 
metoder for å vekte de ulike indikatorene sammen til en indeks. Prosjektet er planlagt ferdig innen 1. kvartal 
2010. Sluttrapport og – resultat vil deretter bli presentert på et åpent seminar. 
 
Boligbarometerprosjektet 
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. Dagens offisielle boligstatistikk fra SSB er i liten grad utformet for å ivareta 
dette behovet. Byggearealstatistikken har f.eks. flere måneders etterslep i forhold til den faktiske utviklingen 
Bolig Produsentenes Forening har derfor med støtte fra Husbanken, tatt initiativet til etableringen av et 
boligbarometerprosjekt basert på data fra egne medlemsbedrifter som grunnlag for raskere kunne si noe om 
forventet utvikling på boligmarkedet. Målet er å ha barometeret på plass fra januar 2010  
 
Status: 
De første prøvebarometrene ble publisert i slutten av 2009 og resultatene vil bli omtalt i de kommende 
tertialrapporter 
 

Arbeidsmål 1.2 God finansiering av boliger i hele l andet  

1.2.1 Forklaringsvariable 
 
Realdisponibel inntekt og sparerate 
 
Disponibel inntekt til husholdningene økte med vel 2 prosent fra 2. til 3. kvartal i 2009. Denne økningen skyldes 
hovedsakelig høyere lønnsinntekter, lavere renteutgifter samt utbetaling av pensjoner og stønader fra offentlig 
forvaltning. Husholdningenes disponible realinntekt beløp seg totalt til 226 mrd kroner i tredje kvartal 2009, og 
den økte med 2,5 prosent fra det foregående kvartalet. På årsbasis har husholdningenes disponible realinntekt 
gått opp med vel 5 prosent. I den samme perioden var økningen i husholdningenes konsum noe mindre, nemlig 
drøyt 3 prosent (regnet i kroner). 
 
Husholdningenes sparerate (sparingens andel av disponibel inntekt) har økt betydelig siden andre kvartal 2008, 
og fortsatte å øke fra 2. til 3. kvartal 2009. Det har sammenheng både med at husholdningene har fått økt sin 
realdisponible inntekt og en nedgang i det private konsumet i kjølvannet av finanskrisen. SSB kommenterer den 
høyere sparingen som følger: Mange husholdninger har etter en periode med fall i boligverdiene følt seg mindre 
velstående i 2009, og det har ført til økt sparing. 
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Spareraten utgjorde hele 8,0 prosent i tredje kvartal 2009, og det er nøyaktig det dobbelte av hva den lå på i 
tredje kvartal året før.  I beløp var sparingen i husholdningene i underkant av 18 mrd kroner i 3. kvartal. Økt 
sparing bidrar til å redusere den enkelte husholdningens kredittrisiko. 
 
Som nevnt har lavere renteutgifter bidratt til økt husholdningsinntekt. Husholdningens netto rentebelastning – 
definert som renteutgifter minus renteinntekter regnet som andel av disponibel inntekt – var på sitt høyeste nivå 
i 4. kvartal 2008, med vel 8 prosent. Deretter har disse nettoutgiftene gått ned, og i 3. kvartal 2009 utgjorde 
husholdningenes netto rentebelastning litt i overkant av 5 prosent. At flere sparer, gir økte renteinntekter, og 
bidrar også til at netto rentebelastning blir mindre. 
 
Utviklingen i byggekostnader og gjennomsnittspris på brukte boliger 
Som ventet har vi i 2009 opplevd en svært moderat utvikling i byggekostnader. Både målt ved byggekostnader 
pr kvm og byggekostnadsindeksen er endringene fra kvartal til kvartal små, jf. tabell 1.2.1. Det framgår at 
byggekostnadsindeksen (boligblokk) bare har gått opp med 0,9 prosent siden fjerde kvartal i 2008. Til 
sammenlikning steg konsumprisindeksen med 2,0 prosent fra desember 2008 til desember 2009. 
Byggekostnadene (egentlig gjennomsnittlig huskostnad) pr kvm for bolig til utleie i tabell 1.2.1 utgjør ca 63 
prosent av totalkostnadene.  
 
Tabell 1.2.1 Utviklingen i byggekostnadene i 2009. Kvartal 

4. kv 2008 1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009
Byggekostnader pr kvm (kr), bolig for utleie 1) 10 500 10 877 10 785 10 957 10 848
 Byggekostn. Endring fra foregående kv i % 3,6 -0,8 1,6 -1,0
Byggekostnadsindeksen, boligblokk (2000=100) 2) 144,4 144,3 144,1 145,0 145,6
 Byggekostnadsindeksen. Endr. fra foreg. kv. i % 1,2 -0,1 -0,1 0,6 0,4
Kilder: 1) Byggfakta, 2) SSB  
 
 
.   
Figur 1.2.1 Årlig vekst i byggekostnader/boligpriser per kvartal og utvikling i boliglånsrenten  
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Kilder: SSB, Cicero Consulting AS 
 
 
Totalt økte prisene på brukte boliger med 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2009, men forble uendret fra 3. til 4. 
kvartal. I gjennomsnitt lå imidlertid bruktboligprisene hele 11,6 prosent høyere i fjerde kvartal 2009 enn på 
samme tid i 2008, da boligprisene var spesielt lave. Gjennomsnittlig steg likevel boligprisene med bare snaut 2 
prosent fra 2008 til 2009. Den kraftige boligprisveksten på begynnelsen av 2009 tilskrives i hovedsak det 
markante fallet i styringsrenten og pengemarkedsrentene, men forventninger om økt rente og til dels lavere 
realinntektsvekst har tydelig satt en demper på ytterligere prisoppgang. Økonomer strides om vi i 2009 har 
opplevd en boligboble. Uansett boligboble eller ikke, har boligprisene i Norge steget betydelig mer enn i andre 
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vesteuropeiske land de siste 15 årene (i følge professor Ola Grytten ved NHH). Dette har noe sammenheng med 
nivået på boligbeskatningen i Norge. Utviklingen i bl.a.  byggekostnader og priser på brukte boliger er vist i 
diagrammet ovenfor. 
 
Det er relativt store regionale forskjeller når det gjelder prisutviklingen i 4. kvartal 2009. Den klart sterkeste 
veksten i boligprisene har vært i Stavanger, med en økning på over 5 prosent fra 3. kvartal 2009 og vel 15 
prosent fra 4. kvartal 2008. Trøndelag utenom Trondheim befinner seg på motsatt side av skalaen. Her har 
boligprisene gått ned med 2 prosent fra tredje til fjerde kvartal. I 2009 var prisene i gjennomsnitt 29 prosent 
høyere enn i 2005. Blant storbyene finner vi den kraftigste prisøkningen i Stavanger der boligprisene har økt 
med hele 53 prosent i perioden, mens den laveste prisveksten i storbyene i denne perioden hadde Trondheim og 
Bergen, begge med 18 prosent. At prisene stiger mest i byene harmonerer med at blokkleiligheter hadde den 
største prisøkningen fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (+16,0 prosent). Prisene for småhus og eneboliger 
økte med henholdsvis 12,5 og 10 prosent i samme periode. 
 
Markert nedgang i igangsettingen av nye boliger 
Det ble i 2009 igangsatt bygging av om lag 19 500 nye boliger, og dette er 24 prosent færre enn året før. Det 
harmonerer bra med at SSB har anslått en nedgang i boliginvesteringene i 2009 på 19 prosent. Målt ved 
ordretilgangen på boligbygg har boligetterspørselen økt med 4 prosent siden utgangen av tredje kvartal i 2008, 
som var en periode med finanskrise og nedadgående boligmarked. Men ordrereservene eller verdien av 
boligprodusentenes beholdning av boligprosjekter har i det samme tidsrommet gått ned med over 20 prosent. 
Det innebærer isolert sett et mindre potensial for økt boligbygging.  
 
I siste utgave av Konjunkturtendensene (desember 2009) skriver SSB at det er tegn til at den langvarige 
nedgangen i boliginvesteringene nærmer seg slutten, og byrået regner med oppgang i boliginvesteringene 
gjennom 2010. Som årsgjennomsnitt må en likevel trolig vente til 2011 for å finne en økning. Prognosen er 
basert på en moderat vekst i boligprisene. 
  
Tilbakegangen i boligbyggingen har vært størst i de store byene. Fylket med den relativt høyeste 
befolkningsveksten, Oslo, hadde også den sterkest nedgangen (- 56 prosent).  Nedgangen i byene påvirker også 
fordelingen av hvilke hustyper som bygges. Sammenholdt med de tre første kvartalene i 2008 er igangsettingen 
av blokkleiligheter redusert med 60 prosent. På den annen side har byggingen av eneboliger holdt seg oppe på 
omtrent samme nivå som året før. Både igangsatte eneboliger og blokkleiligheter er gjennomgående noe mindre 
i areal sammenliknet med 2008. Det er rimelig å se dette i sammenheng med en større andel 
husbankfinansiering (jf. avsnitt nedenfor).  
 
Byggearealstatistikken viser for øvrig at om lag 21 700 boliger ble fullført i 2009, en nedgang på ca 23 prosent 
sammenliknet med 2008. 21 700 boliger utgjør om lag 4,5 fullførte boliger pr. 1 000 innbyggere. 
 
Nedgangskonjunkturen har ført til at en større andel av igangsettingen gjelder nye boliger med tilsagn om 
grunnlån fra Husbanken. Ved utgangen av desember 2009 lå denne andelen på 28 prosent, mot 14 prosent i 
2008. Det ble i 2009 gitt tilsagn om grunnlån til noe over 5 400 boliger, som er mer enn 50 prosent flere enn året 
før. Husbankboligene hadde en gjennomsnittsstørrelse på 84 kvm bruksareal. Til sammenlikning ligger 
gjennomsnittsarealet for alle igangsatte boliger på rundt 135 kvm i 2009. Husbanken har gitt flest lånetilsagn til 
Hordaland og Rogaland. Her er samtidig nedgangen i boligbyggingen på 10 – 20 prosent, altså en del mindre 
enn landsgjennomsnittet. Aust-Agder er fylket med det relativt største husbankengasjementet (46 pst av totalt 
igangsatt).  
 
Utviklingen i leiepriser 
I følge SSB sin leiemarkedsundersøkelse for 4. kvartal 2009 steg leieprisene gjennomsnittlig med 6,2 prosent fra 
4. kvartal 2008, dvs. med bare om lag det halve av prisøkningen på eierboliger. Mens leieprisen økte mest for 
ettroms boliger i 2008, har prisen for ettroms boliger vært uendret i 2009. Leieprisene for de største 
utleieboligene (4 rom og 5 rom eller flere) har steget med 8 -12 prosent siden 4. kvartal i fjor. Gjennomsnittlig 
månedlig leie for ettroms boliger utgjorde om lag 4 200 kroner i 4. kvartal 2009, mens gjennomsnittlig månedlig 
leie for fireroms boliger var snaut 6 100 kroner. Dette kan tyde på at finanskrise og nedgang i boligsalget i noen 
grad har bidratt til høyere etterspørsel etter utleieboliger også blant familier og større husstander. 
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Det er store regionale forskjeller i nivået på husleiene. Ikke uventet var det leietakere i Oslo og Bærum som 
betalte mest i leie i 4. kvartal 2009. Her var gjennomsnittlig månedlig leie på om lag 7 450 kroner, mens 
gjennomsnittet for hele landet beløp seg til drøyt 5 400 kroner. Gjennomsnittlig månedsleie i de fire andre 
storbyene Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø utgjorde 6 100 kroner i 4. kvartal 2009. 
 
 
1.2.2 Finansiere utbedring av eksisterende boligmasse 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 (Hedmark, Oppland og Buskerud) og på 
Sørlandet (Setesdal). Et fellestrekk ved fraflyttingskommunene på Østlandet er at det dreier seg om små 
kommuner med relativt lav sentralitet. 
 
I det følgende vil vi si noe om utbedring som alternativ til nybygging i fraflyttingskommuner basert på rapporter 
fra våre regionkontor. 
 
Som et alternativ har Husbanken i Region sør fokus på transformasjon av næringseiendom til boliger. Det blir 
tatt til orde for utvikling av små tettsteder hvor fraflyttet næringseiendom eller annen ubenyttet eiendom 
istandsettes til boliger - både for unge og eldre - slik at et livskraftig senter kan etableres. Dette er sentralt i 
stedsutvikling/områdeutvikling.  
 
Husbanken i Region vest har ikke finansiert denne typen prosjekter til privatpersoner eller firma utover det som 
er rapportert i de to foregående tertial. En kommune som har meldt om fraflyttingsproblemer, særlig i sentrum 
av byen Florø, er Flora. Husbanken vil ha et særlig fokus på denne problematikken videre i 2010. Det blir 
registrert en god del forespørsler om denne typen utbedring. Men en del potensielle saker vil nok falle fra før 
søknad blir sendt Husbanken, på grunn av kvalitetskravene ved utbedring. 
 
Som nevnt i rapporten for 2. tertial har Husbanken foretatt en kartlegging av fraflyttingskommuner i Region 
Midt-Norge (tall fra SSB). Ervervet kunnskap fra denne kartleggingen er brukt i informasjon om Husbankens 
virkemidler i møter med kommuner, eiendomsmeglere og banker. 
 
Totalt sett har det i Region Bodø vært en betydelig økt etterspørsel etter lån til utbedring i 2009 sammenliknet 
med 2007 og 2008. Ved vurdering av søknadene, særlig pantesikkerhet, legges det vekt på at Husbanken skal 
være til stede i områder hvor private banker ikke tar risiko. 

 
Husbanken ser at finansiering av utbedring som alternativ til nybygging i fraflyttingskommuner er mest aktuelt 
innen Region Hammerfest. I tredje tertial har det i denne regionen vært gitt relativt få husbanklån til 
kjøp/utbedring av boliger i kommuner med stor fraflytting. Ordningen er godt kjent i kommuner og markedet 
for øvrig. I denne regionen bruker ”fraflyttingskommunene” i økende grad startlånet aktivt til kjøp/utbedring. 
Her må kommunen ofte fullfinansiere prosjektet, fordi det nærmest er umulig å få privatbankfinansiering – selv 
om privatbanklånet vil være en liten del av låneutmålingen, og har 1. prioritets pant. 
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2 Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet  
Husbankens boligsosiale arbeid er forankret i regjeringens mål om økt bosetting av vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Det handler både om forebygging og gode løsninger for vanskeligstilte gjennom å bistå 
kommunene med virkemidler, kompetanse og informasjon. I tertialrapporten synliggjør Husbanken aktiviteter 
og resultat av innsatsen i 2009 knyttet til de tre delmålene om  
 

- økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 
- økt boligsosial kompetanse i kommunene 
- økt boligsosial aktivitet i kommunene 

 

Arbeidsmål 2.1 Økt forebygging og bekjempelse av bo stedsløshet 
 
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. 
Kommunen er derfor den viktigste samarbeidspartneren for Husbanken. Husbanken inngår 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 og eierskap til sine boligsosiale utfordringer. Bare 
gjennom et eierforhold til det boligsosiale arbeidet og ved gjøre det til en del av det ordinære plansystemet til 
kommunene, kan det sikres at det jobbes langsiktig og effektivt mot å redusere de boligsosiale utfordringene. 
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. 
 

 
 Tabell 2.1 Styringsparametre økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
Styringsparameter 1.- 3.tertial 2009

Samarbeidsavtaler 37
Utviklingstiltak igangsatt for 

bostedsløse 1 33
Antall tiltak som har ført til 
etablering av langtidstiltak for 
bostedsløse 17
Gjennomførte arrangement 

123
Antall bostedsløse pr 01.06.09
Kartlegging av NIBR 6091

 1) 7 av dise er det gitt tilsagn til 1 
 
 
 

 
 
 

2.1.1 Utviklingstiltak for bostedsløse - Fekjærmode llen  
Hensikten med dette prosjektet er å bedre bolig- og helsetilbud til pasienter fra institusjon til selvstendig 
tilværelse. Det er opprettet fem overgangsboliger for tidligere pasienter ved Fekjær psykiatriske senter. 
Overgangsboligene har tjenestetilbud som er i tråd med samhandlingsreformen; flere tilbud for pasienter på vei 
ut av behandling, men med utfordringer tilknyttet å etablere et selvstendig liv i hjemkommunen. Her skal 
tidligere pasienter få booppfølging, arbeidstrening og oppfølging av spesialisthelsetjenesten i opptil to år etter 
utskriving.  
 
Valdres Kompetansevekst tilknyttet NAV Oppland skal gi utskrevne pasientene tilbud om arbeidstrening, et 
ambulerende team knytt til spesialisthelsetjenesten er opprettet for å yte de nødvendige helsetjenestene. 
                                                      
1 Ang: igangsatte  
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Tjenesteytere i Sør Aurdal kommune skal gi andre kommunale tjenester for hver beboer på oppdrag frå 
hjemkommunen deres.  
 
Fekjærmodellen benytter blant annet Husbankens tilskudd til utleieboliger. I dette tilfellet skal leiekontraktene 
ha to års varighet. Husbanken ønsker at boligvirkemidlene brukes for å nå intensjonene i 
samhandlingsreformen. Modellen kan sikre en mykere overgang fra institusjon til bolig der det er nødvendig.  
Utleieboligene på Fekjærtunet er som vanlige kommunalt disponerte utleieboliger.  Leietakere betaler husleie til 
eierstiftelsen og leieforholdet er regulert etter Husleieloven.  
 
Boliger er en suksessfaktor i overgangen fra institusjon, men bolig er også en risikosituasjon for mange. 
”Kjedetankegangen» kan medvirke til å bøte på mangelen på kontakt mellom sykehus og kommuner ved tette 
hullet mellom kommune og spesialisttjenestene. Boligene med det sammensatte tjenestetilbudet var formet i 
samarbeid mellom sykehuset, Fylkesmannen, NAV, fylkeslegen og Husbanken. Både Helse- og 
omsorgsdepartementet, Sykehuset Innlandet og Husbanken vil følge godt med på utviklingen.  

2.1.2 Analyse av Kostratall 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om 
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Innrapporterte tall for 2008 ble frigitt 15.juni 2009.  
 
Kommunalt disponerte boliger 
Regjeringen har et mål om flere og bedre kommunalt disponerte utleieboliger. Husbankens boligtilskudd står 
sentralt som virkemiddel i dette arbeidet. Mangelen på tilgjengelige kommunale utleieboliger er stor og behovet 
økende. Mange vanskeligstilte venter lenge på å få tildelt kommunal bolig. I følge Riksrevisjonen er problemet 
størst i de store kommunene. Tre av fire store kommuner oppgir at det er vanlig å vente i opp til ett år på bolig.  
Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse (Dokument nr. 3:8 (2007–2008)) unnlater 40 prosent av kommunene å 
følge forvaltningsloven i sin tildeling av kommunal bolig. I samarbeid med Husbanken har Kommunale 
boligadministrasjoners landsråd (KBL) denne høsten gjennomført en rekke kurs for å sette ansatte i bedre stand 
til å utføre virksomheten etter god forvaltningsskikk. 
 
Tabell 2.1.2. Kommunalt disponerte boliger og husstander på venteliste 2006-2008 
      

  

Totalt antall 
kommunalt 
disponerte 

boliger 

Kommunalt 
eide boliger 

Kommunalt 
innleide 
boliger 

Privat eide 
boliger med 
kommunal 

disposisjonsrett 

Husstander på 
venteliste for 

kommunal bolig, i 
alt 

2006 93 311 77 561 4 279 11 471 9 798 
2007 94 157 78 782 4 361 11 014 11 111 
2008 95 175 80 195 4 360 10 620 9 819 

 
I tabell 2.1.2 ser en at antall kommunalt disponerte boliger har steget med nærmere 2 000 flere 
kommunalt disponerte boliger i perioden 2006-2008. Summen av kommunalt eide boliger, kommunalt 
innleide boliger og privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett utgjør totalt antall kommunalt 
disponerte boliger. Vi ser at det er veksten i utleieboligene kommunene eier selv som har bidratt til å 
holde antallet kommunalt disponerte boliger rimelig stabilt de siste årene. 9 819 husstander på 
venteliste for kommunal bolig i 2008 gir en indikasjon på at behovet for slike boliger er større enn 
tilbudet.  
 
 
Tabell 2.1.2.b. Kommunalt disponerte boliger og husstander på venteliste, storbyene* 2006-2008 
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Totalt antall 
kommunalt 
disponerte 

boliger

Kommunalt 
eide boliger

Kommunalt 
innleide boliger

Privat eide 
boliger med 
kommunal 

disposisjonsrett

Husstander på 
venteliste for 

kommunal bolig, i alt

2006 23 926 21 934 928 1 064 2 741
2007 24 042 22 271 688 1 083 2 705
2008 24 095 22 365 653 1 077 2 124  

*Gjelder Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 
 
Av tabell 2.1.2.b. ser vi at antall kommunalt disponerte boliger i storbyene ikke har endret seg 
nevneverdig i perioden 2006 til 2008. Reduksjonen i antall husstander på venteliste for kommunale 
boliger har imidlertid vært kraftigere i storbyene enn landet forøvrig, en reduksjon på hhv 21 og 8 
prosent fra 2007 til 2008.   
 

Midlertidige botilbud 

Inntil en permanent bolig er tilgjengelig, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som 
ikke klarer det selv, jf sosialtjenesteloven § 4-5. NAV kontoret skal hjelpe til med å skaffe bolig til de som har 
problemer i boligmarkedet og ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det kan være som følge av 
vanskelig økonomi, personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming som trenger boliger med tilpasning, 
personer med behov for hjelpe- og vernetiltak eller bolig til mindreårige. Det er et mål at ingen skal oppholde 
seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud og at personer som løslates fra fengselsopphold eller utskrives 
fra institusjon har et egnet botilbud. Tallene som presenteres her er hentet fra KOSTRA og det er botilbud der 
det betales døgnsatser som registreres. Botilbud der det inngås husleiekontrakt, telles ikke med. Heller ikke 
botilbud med midlertidige leiekontrakter. Eksempler på hva som her regnes som midlertidige botilbud er: 
hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte, campingvogn, telt, o.l. Når det gjelder antall midlertidige 
opphold for personer som er løslatt fra fengsel omfatter det kun personer som er løslatt fra fengsel i løpet av de 
3 siste månedene før oppholdet i midlertidig bolig. Antall midlertidige opphold for personer utskrevet fra 
institusjon omfatter kun personer som er utskrevet fra institusjon i løpet av de 3 siste månedene før oppholdet i 
midlertidig bolig. For å sikre en forsvarlig kvalitet og standard ved de midlertidige botilbud som kommunen 
benytter for å avhjelpe akutt bolignød, er kommunene oppfordret av daværende Arbeids- og sosialdepartementet 
(ASD) til å utarbeide kvalitetskrav til midlertidige boliger, og la slike krav inngå i kvalitetsavtaler med eierne av 
private døgnovernattingssteder. 
 
 
Tabell 2.1.2.c Midlertidige opphold fordelt på vari ghet 2005-
2008 
  

  

Antall 
midlertidige 

opphold 

Andel 0-3 
mnd 

Andel 4-6 
mnd 

Andel mer 
enn 6 mnd 

2005 4 235 72 % 15 % 14 % 
2006 4 488 71 % 13 % 16 % 
2007 3 881 79 % 10 % 11 % 
2008 3 388 84 % 9 % 7 % 

 
Tabell 2.1.2.c viser to hovedtendenser: Den ene er at det ser ut til antallet midlertidige opphold er på vei ned når 
en ser på totaltall for hele landet og den andre er at andelen av opphold på mellom null og tre måneder øker på 
bekostning av de lengre oppholdene. Fra 2005 til 2008 er antallet midlertidige opphold redusert med 20 prosent. 
Rapporteringen av midlertidige botilbud ble innført i KOSTRA fra og med 2004. Hvis en forutsetter at 
kommunenes rapportering har blitt bedre med årene, kan nedgangen i antall midlertidige opphold i realiteten 
være større enn det her framgår. Når det gjelder lengden på de midlertidige oppholdene, har antallet opphold 
over tre måneder blitt redusert fra 1 203 i 2005 til 547 i 2008, en nedgang på 55 prosent. 
 
 
Tabell 2.1.2.d Antall midlertidige    
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opphold totalt, fordelt på husstand 
  

  

Totalt antall 
midlertidige 

opphold 

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Personer 
løslatt fra 
fengsel 

Personer 
utskrevet 

fra 
institusjon 

Døgnovernattings-
steder uten 

kvalitetsavtale 

2005 4 235 2 % 3 % 5 % 13 % 
2006 4 488 3 % 2 % 5 % 11 % 
2007 3 881 4 % 4 % 3 % 16 % 
2008 3 388 6 % 2 % 4 % 27 % 

 
 
Tabell 2.1.2.d gir en oversikt over totalt antall midlertidige opphold, andel opphold for husstander med barn 
under 18 år, andel midlertidige opphold for personer løslatt fra fengsel, andel midlertidige opphold for personer 
utskrevet fra institusjon og andel midlertidige opphold for døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale. Som 
andelene her indikerer har det i perioden 2005 til 2008 vært en oppgang i antall opphold for husstander med 
barn og antall opphold i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale. Tilsvarende har det vært en nedgang i 
antall opphold for personer utskrevet fra institusjon og antall opphold for personer løslatt fra fengsel.  
 

2.1.3 Endringer i antall utkastelser og tvangssalg i 2009 
 
Begjæringer om utkastelser og faktiske utkastelser registreres av namsmennene i saksbehandlingssystemet 
SIAN, som administreres av Politidirektoratet. Systemet baserer seg på en fulltelling fra 2008. Det er knyttet 
noe usikkerhet til hva tallene faktisk forteller oss. Antall begjæringer kan for eksempel inneholde begjæringer 
om utkastelser fra næringseiendommer. Vi mener allikevel at man ut fra tallene kan danne seg et bilde av om 
problemet med å stå i fare for å miste sin bolig er økende eller avtagende. Tallene vi får fra Politidirektoratet er 
fordelt på politidistrikt og det er derfor bare Oslo kommune vi kan identifisere som enkeltkommune. 
 
I tabell 2.1.3.a ser vi at antall begjæringer og antall utkastelser har økt i 2009 etter en nedgang i 2008. 
Tilsvarende var det en økning fra 2006 til 2007. Andelen utkastelser i forhold til begjæringer har falt fra 25 
prosent i 2008 til 23 prosent i 2009. Oslo står for litt under halvparten av alle begjæringer og utkastelser, og 
hadde i 2009 4 321 begjæringer mot 3 697 begjæringer i 2008. Selv om mange politidistrikt kan ha prosentvise 
store oppganger og nedganger er det Oslos oppgang på 624 begjæringer fra 2008 til 2009 som bidrar til over 50 
prosent av den totale økningen fra 2008 til 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.1.3.a. Antall begjæringer og utkastinger 2006-2009 
 
Utvikling i antall begjæringer og utkastelser 2006- 20009, 
hele landet   

  

Antall  
begjæringer 

% - endring 
Antall 

utkastelser 
%- endring 

2006 7 851  1 830  

2007 9 468 21 2 230 22 

2008 8 531 -10 2 109 -5 
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2009 9 727 14 2 228 6 

 
Fra 2008 til 2009 har antallet utkastelser økt prosentvis mindre enn antall begjæringer. Det tyder på at færre av 
sakene fører til faktiske utkastelser. Det kan skyldes at leietager i større grad har klart har klart å betale seg ut av 
problemet, enten ved egen hjelp eller ved sosial hjelp. Varslingsrutiner etablert mellom namsmenn og 
sosialkontor kan også ha bidratt til at husleierestansene ikke har hatt mulighet til å bygge seg opp til 
uoverkommelige summer.    

Arbeidsmål 2.2 Økt boligsosial kompetanse i kommune ne 
 
Husbanken arbeider målbevisst for å øke den boligsosiale kompetansen i kommunene. Det gis støtte til 
pilotprosjekter, det arrangeres seminarer og kurs for kommunene der et stort flertall av kommunene har deltatt 
og det gis kompetanseutviklingstilskudd til kommunale utviklingstiltak. Nevnes må også en betydelig 
finansiering av forskning innenfor boligsosiale temaer. Husbanken har i lang tid arbeidet for at en jevnlig 
boligsosial kartlegging og tilhørende boligsosiale handlingsplaner skal legges til grunn for kommunenes 
boligsosiale innsats. Det kommer stadig til nye kommuner som tar i bruk boligsosiale handling som bl.a. 
omfatter kartleggingssystemet Bokart.  
 
Husbanken vil i den boligsosiale satsingen prioritere de kommuner med de største boligsosiale utfordringene. 
Det utarbeides strateginotater med de aktuelle kommunene for å sikre en helhetlig tilnærming, tverretatlig 
samarbeid, politisk forankring, aktiv bruk av virkemidler. Det er inngått avtale med fire kommuner, flere er i 
løypa. 17 kommuner er nå identifisert som deltakere eller mulige deltakere i boligsosial utviklingsprogram.  
  
 

2.2.1 Styringsparametre  
1-3. Tertial  

Andel av kompetansetilskuddet som går til boligsosiale formål.  76 % 
Antall arrangement som Husbanken har ansvaret for og  
Som har mål om å øke den boligsosiale kompetansen i kommunene. 

115  

Antall kommuner som har deltatt på de boligsosiale arrangementene  
som Husbanken har hatt ansvar for2. 

408 

Antall kommuner som har sett i gang boligsosiale utviklingstiltak.3 38 
Antall kommuner som har etablert og vedtatt boligsosiale  
handlingsplaner i kommunestyret 

14(årlig) 

 
 

2.2.2 Husbankens kommunesatsing  
Husbankens kjerneoppgave er å drive et målrettet og systematisk arbeid for å sette norske kommuner i stand til 
å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. I dette arbeidet kan 
Husbanken bare lykkes i den grad kommunene lykkes.  
 
For å dyktiggjøre kommunene i sitt boligpolitiske arbeid har Husbanken tatt flere strategiske valg i sitt arbeid. 
En av de viktigste er at vi målretter innsatsen mot de kommunene som har de største utfordringene innen det 
boligsosiale området. Husbankens ressurser er knappe, både når det gjelder egne ressurser og ikke minst når det 
gjelder kompetansetilskudd og boligtilskudd. En velger derfor å målrette bruken av disse ressursene der behovet 
er størst, og der målet er at dette arbeidet skal komme andre kommuner til gode gjennom erfaringsoverføring og 
kompetanseoppbygging.  
 

                                                      
2Det varierer mellom regionene på rapportering hvor noen har kategorisert arrangementene. Enkelte kommuner  er  
representert flere ganger.  
3 Tallet inkluderer også en hel kommuneregion (derfor flere kommuner enn dette tallet).  
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Gjennom et strategisk langsiktig partnerskap med noen kommuner er hensikten å medvirke til at kommunene får 
et eierforhold til de boligsosiale utfordringene. Kommunene må selv bidra finansielt og det kreves at de bidrar 
med egeninnsats. Målet er da at det boligsosiale arbeidet i mindre grad skal få det prosjektpreget det har tendert 
til ha tidligere, men ende opp i det ordinære plansystemet i kommunen og være en integrert del av kommunens 
økonomiplan. 
 
De ulike regionene i Husbanken har ulike tilnæringsmåter til dette arbeidet. Felles er imidlertid at en har basert 
seg på en systematisk oversikt over de kommuner som har de største utfordringene innenfor levekår og 
boligmarked basert på objektive indikatorer når en skal velge ut satsingskommunene. I tillegg har størrelse, 
utfordringer i forhold til tjenestetilbud og bruk av virkemidler, generell kommunekunnskap og erfaring fra 
samarbeid med den enkelte kommune på det boligsosiale området vært sentrale faktorer. 
 
Det er inngått avtaler med de første fire kommunene som skal være med i det gjensidig forpliktende boligsosiale 
utviklingsprogrammet i Region øst. De fire kommunene er Bærum, Hamar, Lillehammer og Lørenskog. De 
andre regionene er også godt i gang med dette arbeidet. Satsingskommuner er plukket ut, og avtaler inngås 
forløpende. Samtlige kommuner 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 - 
hvordan Husbanken og kommunene skal oppnå felles mål og med hvilken tidshorisont. Husbanken har ellers 
fokusert på startlån og bostøtte i møtene med kommunene. Med de boligsosiale utviklingsprogrammene vil man 
oppnå helhetlig tilnærming til feltet, dessuten tverretatlig samarbeid, politisk forankring, aktiv bruk av 
virkemidler, strategisk fordeling av midler og sist men ikke minst et partnerskap med kommunene.  
 
Innsatsen mot de øvrige kommunene skal være slik at kunnskapsformidling står i sentrum, blant annet ved å 
legge til rette for at de effektivt kan hente ut boligsosial kompetanse på Husbankens nettsider, brosjyrer, 
rundskriv og regionale konferanser. Behovet for kunnskap og kompetanse for disse kommunene skal på samme 
måte som for satsingskommunene dekkes ved at det utvikles læringsarenaer for gjensidig læring og 
erfaringsutveksling. I arbeidet mot disse kommunene vil ikke bruk av kompetansetilskudd til prosjekter være 
inkludert. Fokuset i dialogen med disse vil være på hele den boligsosiale virkemiddelpakken og formidling av 
kompetanse om viktigheten av å se virkemidlene i sammenheng.   
 

Arbeidsmål 2.3 Økt boligsosial aktivitet i kommunen e 
Bostøtten er helt sentral for å gi de vanskeligstilte i kommunene en økonomisk mulighet til å bosette seg og/eller 
beholde en egnet bolig. Analysen av hvilke nye grupper som har kommet til viser at man har fanget opp en 
gruppe med et stort misforhold mellom inntekt og boutgift. Samtidig innebærer den nye bostøtten, eventuelt 
sammen med en kommunal bostøtte, en betydelig styrking av kommunenes mulighet til å tilby kommunale 
boliger til dem som har behov, ved at bostøtten bidrar til at kommunene får dekket sine kostnader gjennom 
husleie.  
 
Tilbudet av kommunalt disponerte boliger er en bærebjelke i kommunenes boligsosiale arbeid. I 2009 har 
nærmere 2 500 kommunale utleieboliger blitt finansiert av Husbanken. Dette er en formidabel økning i forhold 
til 2008. Etter at rammene for boligtilskudd til utleieboliger ble økt i forbindelse med regjeringens tiltakspakke, 
tok det noe tid før antall søknader økte. Etterspørselen etter midler tok seg imidlertid opp på høsten og er nå 
svært stor etter en formidabel jobb av Husbanken rettet inn mot kommunene.         
 
Økt bruk av startlån, flere husstander som mottar bostøtte og økt aktivitet knyttet til etablering av utleieboliger 
viser at Husbanken har bidratt til å øke den boligsosiale aktiviteten i kommunene. Bruken av virkemidlene som 
spesifikt er rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet har i hovedtrekk økt for alle brukergrupper, i store byer 
og resten av landet.  
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2.3.1 Bostøtte  
 
14 500 flere bostøttemottakere etter omlegging av regelverket 
Omleggingen av bostøtteregelverket fra 1. juli 2009 førte fram til utgangen av 2009 til at ca 14 500 flere fikk 
bostøtte. De nye mottakerne er til dels enslige forsørgere og barnefamilier, men først og fremst enslige. Et 
flertall er menn og de er forholdsvis unge.  
 
Hvordan telle nye mottakere? 
Siden vedtakene fattes på nytt hver måned, er bostøtten et svært dynamisk virkemiddel, som raskt tilpasses 
mottakerens situasjon. Husbanken viste i tertialrapporten for 1. tertial 2009 hvordan en viss andel av 
mottakermassen hele tiden skiftes ut. Dermed kan vi ikke si at alle de som får bostøtte nå og som ikke gjorde det 
før regelverket ble endret, er nye mottakere som følge av regelverksendringen. En del nye ville kommet uansett, 
akkurat som det ved hvert vedtak er noen tidligere mottakere som får avslag. Det er heller ikke riktig å 
sammenlikne antallet mottakere i en gitt måned høsten 2009 med antallet mottakere i juni 2009. Mengden 
bostøttemottakere varierer systematisk gjennom året, med en betydelig nedgang juni til juli hvert år som følge 
av at nye likningsopplysninger legges til grunn for vedtakene.  
 
For å gi et realistisk bilde av effekten av regelverksendringene, er Husbanken og Kommunal- og 
regionaldepartementet enige om å telle nye mottakere som følge av omleggingen på følgende måte:  
Antallet nye mottakere tar utgangspunkt i differansen mellom samlet antall mottakere i en gitt måned høsten 
2009 og samlet antall mottakere samme måned høsten 2008. Dette kan sees som nettotilveksten. Imidlertid er 
minstebeløpet for utbetaling økt fra 166 til 300 kroner per måned i det nye regelverket. Dette er en systematisk 
forskjell mellom nytt og gammelt regelverk som reduserer antallet mottakere etter nytt regelverk noe. For å 
anslå brutto tilvekst, må vi derfor legge til et anslag på hvor mange som har falt ut på grunn av den økte 
betalingsgrensen. Et enkelt og godt anslag på det, er det antallet som hadde utbetalinger under denne grensen i 
den aktuelle måneden i 2008.  
 
Antall nye mottakere er dermed antall mottakere i en gitt måned høsten 2009, minus antall mottakere samme 
måned høsten 2008, pluss antall mottakere samme måned høsten 2008 som fikk mindre enn 300 kroner i 
bostøtte. Våren 2010 sammenliker vi på samme måte med samme måned våren 2009, mens vi i annet halvår 
2010 igjen vil se på differansen til 2008. 
 
Tabell 2.3.1.a viser tilveksten av nye mottakere fordelt på husstandsgrupper måned for måned siden juli 2009, 
når vi tar utgangspunkt i ovenstående definisjon. Vi ser at tilveksten totalt sett går forholdsvis jevnt, med ca. 
2 000 – 2 200 nye per måned.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.3.1.a: Tilvekst av bostøttemottakere etter etablerte husstandsgrupper, 2. halvår 2009 
 
 Juli 09 Aug. 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 
Alle 6 520 6 089 7 846 9 657 12 565 14 469 
Eldre over 65 år -2 183 -2 967 -2 850 -2 570 -1 663 -809 
Uføre med barn 146 91 94 159 159 176 
Uføre uten barn 717 134 288 501 1 128 1 581 
Enslige forsørgere 147 105 173 310 409 402 
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Barnefamilier for 
øvrig 1 439 1 551 1 758 2 018 2 168 2 264 
Andre 6 259 7 188 8 393 9 218 10 317 10 791 
Øvrige pensjonister -5 -13 -10 19 46 63 
 
 
Hvem er de nye bostøttemottakerne? 
Vi ser av tabell 2.3.1.a at antall alderspensjonister går noe ned, mens uførepensjonister både uten og med barn, 
samt enslige forsørgere og barnefamilier for øvrig øker noe. Den klart største veksten kommer imidlertid i 
gruppen ”andre”. Dette var under det tidligere regelverket en restkategori som i hovedsak omfattet husstander 
som hadde rett til bostøtte i kraft av midlertidige trygdeytelser, grunn- og hjelpestønad eller langvarig 
sosialhjelp. Antallet mottakere i denne kategorien er tredoblet i løpet av fire år. Etter regelverksendringen i juli 
2009 faller de søkerne som tidligere ikke hadde rett til bostøtte, i denne gruppen, og den har økt fra å utgjøre 17 
prosent av mottakerne i juni 2009 til å omfatte 22 prosent av mottakerne i desember. Husbanken venter at denne 
økningen vil fortsette. Det kan derfor være grunn til å se nærmere på hvem ”Andre”-gruppen består av. 
 
Hvem er ”Andre”? 
Tabell 2.3.1.b viser i første kolonne hvordan gruppen ”Andre” fordeler seg med hensyn til kjønn, alder og 
husstandsstørrelse. 
 
Tabell 2.3.1.b: Fordeling på husstandsstørrelse, alder og kjønn av bostøttemottakere i gruppen 

Andre mottakere. Søknader for desember 2009. Hele gruppen og beboere i kommunal 
bolig 

 

Andel av 
hele Andre-
gruppen 

Beboere i 
kommunal 
bolig 

Antall husstandsmedlemmer   
1 92,7 % 93,5 % 
2 6,5 % 5,4 % 
3 0,6 % 1,1 % 
Hovedsøkers kjønn   
Kvinner 40,4 % 34,7 % 
Menn 59,6 % 65,3 % 
Hovedsøkers alder   
Under 25                21,5 % 17,4 % 
25-29                   17,3 % 16,7 % 
30-34                   13,6 % 14,0 % 
35-39                   11,9 % 13,3 % 
40-44                   11,0 % 12,2 % 
45-49                   9,5 % 10,2 % 
50-54                   7,4 % 7,4 % 
55-59                   4,9 % 5,2 % 
60-64                   3,0 % 3,7 % 
 
Vi ser at ”Andre”-gruppen i hovedsak består av enslige, og at hovedsøker i ca. 60 prosent av tilfellene er menn. 
Videre er de relativt unge, over halvparten av hovedsøkerne i gruppen er under 35 år. Statistikken viser også at 
søkerne i denne gruppen gjennomgående har svært lave inntekter, gjennomsnittlig 76 800 kroner per år. 
Gjennomsnittlig boutgift for gruppen var likevel på nesten 5 200 kroner for desember måned. Dermed er det 
klart at bostøttemottakerne i denne gruppen har et betydelig misforhold mellom inntekter og boutgifter. 
Gjennomsnittlig bostøtte til gruppen i hele 2009 var da også på 27 600 kroner på helårsbasis, mer enn 10 
prosent høyere enn gjennomsnittet for samtlige bostøttemottakere. Ca 40 prosent av bostøttemottakerne i 
gruppen har attføringsytelser av en eller annen art, og 78 prosent mottar en eller annen form for offentlige 
ytelser.  
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”Andre” i kommunale boliger 
Ca 43 prosent av mottakerne i gruppen ”Andre” bor i kommunale boliger. I gjennomsnitt har disse en årlig 
inntekt på 65 300 kroner, og månedlige boutgifter på ca 4 900 kroner. Andelen med attføringsytelser er noe 
lavere blant disse, men hele 87 prosent mottar offentlige ytelser i en eller annen form.. Andre kolonne i tabell 
2.3.1.b viser at andelen menn er noe høyere enn i ”Andre” gruppen som helhet. Videre ser vi at de som bor i 
kommunale boliger i enda større grad enn de øvrige er aleneboende; og at de er noe jevnere fordelt på alder. 
 
”Andre” i ulike kommunetyper 
Størrelsen på ”Andre”-gruppen varierer noe mellom ulike kommunegrupper. I Oslo utgjør denne gruppen nå 
nær en tredel av alle bostøttemottakerne. I de øvrige kommunene som har høyere boutgiftstak av hensyn til 
boutgiftsnivået utgjør de om lag en firedel av alle mottakere, mens de i landet for øvrig utgjør ca. 17 prosent. 
Tabell 2.3.1.c viser noen nøkkeltall for ”Andre” gruppen i de fire ulike kommunetypene. Vi noterer oss at i Oslo 
der ”Andre”-gruppen er størst, er andelen som mottar offentlige stønader minst. Ellers kan det mest slående med 
tabellen sies å være hvor liten variasjonen er. Vi ser at inntektsnivået er forholdsvis stabilt bortsett fra i 
kommunegruppen med Kristiansand og randkommuner til Oslo og Stavanger. Her er gjennomsnittsinntekten 
noe høyere, og andelen menn noe lavere. Boutgiftene er høyest i Oslo og høyere i kommuner med økt 
boutgiftstak enn i resten av landet. 
 
 
Tabell 2.3.1.c: Trekk ved hovedgruppen ”Andre” etter kommunetype (Oslo, Andre storbyer og Bærum, 
Kristiansand og randkommuner, og resten av landet) 

 Hele landet Oslo  

Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger, 
Tromsø, 
Bærum 

Kristiansand 
og diverse 
randkommun
er 

Resten av 
landet 

Antall mottakere 26 032 5 279 4 216 1 720 14 817 
Andel av alle mottakere 22,3 % 31,9 % 25,2 % 25,9 % 17,1 % 
Gjennomsnitt inntekt 76 799 76 300 76 926 82 173 76 317 
Gjennomsnitt boutgift 5 179 6 520 5 175 5 460 4 670 
Andel enslige  92,7 % 92,5 % 92,9 % 92,6 % 92,7 % 
Andel menn 59,6 % 61,2 % 60,3 % 58,4 % 59,0 % 
Andel leietakere 92,9 % 93,7 % 92,8 % 94,0 % 92,5 % 
Andel med offentlig stønad 78,1 % 70,5 % 78,7 % 77,2 % 80,7 % 
Andel i kommunal bolig 42,9 % 41,2 % 47,3 % 39,2 % 42,6 % 
 
Utskifting av bostøttemottakere høsten 2009 
Husbanken definerte begrepet utskifting blant bostøttemottakerne i tertialrapporten for 1. tertial 2009. 
Utskiftingen av mottakere utgjør etter dette summen av dem som faller fra og de nye som kommer til, i 
prosent av antall mottakere foregående termin. Med denne definisjonen var utskiftingen var i 
gjennomsnitt 6,1 prosent i de tre terminene i første kvartal i 2009, mot 5,8 prosent i samme periode 
året før.  
 
I tråd med Husankens forventning, holdt utskiftingen seg forholdsvis lav i 2. kvartal 2009, men økte 
kraftig i juli. Mange tidligere mottakere falt da fra som følge av at ny og høyere likingsinntekt skulle 
ligge til grunn for behandlingen. Samtidig åpnet regelverksomleggingen for at nye grupper kunne ha 
krav på bostøtte for første gang. Det knyttet seg derfor en viss usikkerhet til hvordan omleggingen av 
regelverket fra 1. juli 2009 ville påvirke utskiftingen. Tabell 2.3.1.d viser utskiftingen av 
bostøttemottakere termin for termin gjennom de ni siste månedene av 2009. 
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Tabell 2.3.1.d Antall mottakere foregående termin og utskifting termin for termin mars – desember 2009  

 

Mottakere 
foregående 
termin 2009 

Utskifting 
2009 

Gjennomsnitt 
per kvartal 

2009 
Utskifting 

2008 

Gjennomsnitt 
per kvartal 

2008 
4. termin  105474 4,3 %  4,6 %  
5. termin  107032 4,6 %  4,3 %  
6. termin  107530 4,6 %  4,4 %  

7. termin  108679 15,2 %  12,6 %  
8. termin  101610 6,1 %  5,2 %  
9. termin  104285 6,5 %  5,6 %  

10. termin 107078 7,0 %  6,0 %  
11. termin 109276 7,3 %  5,5 %  
12. termin 113634 5,7 %  4,4 %  
 
Tabellen viser at utskiftingen i 2. kvartal lå på omtrent samme nivå som i 2. kvartal 2008. Som ventet 
var det en betydelig utskifting i forbindelse med søknadene for juli. Videre utover i 2. halvår 2009 
ligger utskiftingen omkring 1-2 prosentpoeng høyere enn i 2008. Denne forskjellen forklares i all 
hovedsak av den økte søknadstilgangen som følge av regelverksendringene. Det er foreløpig for tidlig 
å konstatere om det nye regelverket vil føre til varige endringer i utskiftingsmønsteret. 
 

2.3.2 Startlån, tilskudd, fastrentekontakter  
 
4,5 mrd. kroner er benyttet til startlån i 2009. Foreløpige tall viser at det i 2009 ble utbetalt i alt 7 329 
startlån. Dette er 13 prosent flere saker på tilsvarende tidspunkt i 2008. Det gjennomsnittlige startlånet har økt 
fra 616 000 kroner per bolig til 627 000 kroner per bolig. Gjennomsnittlig kostnad per bolig har økt med åtte 
prosent slik at gjennomsnittlig andel startlån i prosent av kostnader har falt fra 54 prosent til 51 prosent i samme 
periode. Om lag 68 prosent av husholdningene som har fått startlån i 2009 har tidligere bodd i leid bolig. 
Avslagsandelen i 2009 er 32 prosent, mot 31 prosent i 2008.  
 
Avslagsandelen har falt kraftig om man sammenlikner med årene 2005-2007, da avslagandelen lå på om lag 60 
prosent. Husbanken er kjent med at SIFOs satser for livsopphold i mange kommuner benyttes som ”fasit” i 
forhold til hva en husholdning kan klare seg med, og at dette kan være en del av årsaken til at noen 
husholdninger får avlag. Dette er ikke i tråd med det som modellen var utviklet for, og Husbanken og SIFO har 
inngått et samarbeid for å se på hvordan modellen kan videreutvikles.  
 
Gjennom hele 2009 har rapportene fra kommunene vist økt startlånbruk. Dette skyldes dels at tilgang på kreditt 
til bolig fra private banker har vært knapp, men Husbanken har også intensivert innsatsen mot kommunene. Det 
er gjennomført informasjonsmøter mot kommunene der bruk av de boligsosiale ordningene har vært et eget 
punkt på agendaen. I tillegg har Husbankens inngåelse av samarbeidsavtaler med kommuner generert økt 
forbruk.  Som eksempel kan avtalen mellom Husbanken og Drammen kommune nevnes, den har et 
boligsosialt tyngdepunkt og strukturerer et forhold med mange kontaktflater. Drammen kommune økte 
som en følge av avtalen, sitt startlånopptak med 20 millioner kroner. Også Stavanger kommune har 
gått inn i samarbeidsavtale med Husbanken for å hjelpe vanskeligstilte med å komme inn på 
boligmarkedet.  Husbanken har også initiert et samarbeid med Finansnæringens fellesorganisasjon for 
å finne tiltak som kan gjøre startlånet mer kjent blant landets banker.  
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Tabell 2.3.2.a Startlån* og tilskudd* 
Startlån og tilskudd 1.-3.tertial  2009
Antall utbetalte startlån 7329

Avslagsandel startlån 32 %
Antall utbetalte 
boligtilskudd
 til etablering 1704
Andel av startlån som 
brukes sammen med
  bostøtte 8,80 %
Andel av startlån som 
brukes sammen med
 tilskudd 13,90 %  
 
*Foreløpige tall per 20.02.2010, tallene avviker fra tabellvedlegg bakerst i rapporten. Innrapporteringen fra 
kommunene på startlån og boligtilskudd skjer løpende frem til begynnelsen av mars.  
 
I tabell 2.3.2.b ser vi at 44 prosent av Husbankens lånekunder benytter seg av fastrentelån. Om lag 57 prosent av 
disse benytter seg av 5 års fastrentelån. 
 
 
 
 
 
Tabell 2.3.2.b Fastrentekontrakter 
Type lån Rentekontrakt Antall lån
Fast 3 år 8 686

5 år 16 753
10 år 3 668
20 år 28

Sum antall fastrentelån 29 135
Sum antall lån med flytende rente 36 352
Andre type lån 797
Totalt antall lån 66 284  
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Tabell 2.3.2.c Oversikt over bruk av virkemidlene, godkjenningstall, fordelt på kommunetype. 
 

Grunnlån til oppføring:
.2008 26 59,6 347 585,9 1 705 2 806,5
.2009 969 1 668,3 1 562 2 165,3 5 992 10 255,0
Grunnlån til utbedring:
.2008 - - 1 348 217,5 377 114,3
.2009 1 0,8 2 087 573,4 2 353 732,4
Grunnlån til utleieboliger:
.2008 - - 21 28,5 69 29,2
.2009 75 115,8 157 222,4 328 345,6
Barnehagelån:
.2008 - - 603 177,7 3 635 986,2
.2009 245 75,0 998 326,8 4 353 1 250,6
Startlån*:
.2008 674 705,5 1 109 827,4 4 731 2 480,4
.2009 835 782,2 1 393 986,3 5 076 2 638,2
Boligtilskudd til enkeltpersoner*:
.2008 475 101,7 245 79,6 1 252 206,7
.2009 448 169,4 268 78,7 980 115,4
Boligtilskudd til utleieboliger:
.2008 9 2,0 88 16,6 420 101,3
.2009 141 58,8 628 192,0 1 655 553,8
Prosjekteringstilskudd:
.2008 5 0,1 35 0,5 214 3,7
.2009 26 0,5 91 1,8 458 8,7
Tilskudd til tilstandsvurdering:
.2008 1 826 0,6 1 623 0,6 2 554 1,0
.2009 5 203 2,2 5 192 2,8 8 798 4,1
Kompetansetilskudd:
.2008 - 6,5 - 5,1 - 23,9
.2009 - 24,3 - 16,0 - 70,1
Bostøtte***
.2008 16 424 452,1 20 083 407,7 89 592 1 502,7
.2009 18 877 525,1 22 251 480,5 95 577 1 653,1
*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

 
 

 

2.3.3 Utleieboliger  
 
Fremskaffelse av utleieboliger til vanskeligstilte sto sentralt i statsbudsjettet for 2009, med et mål om at 1 500 
utleieboliger skulle finansieres via boligtilskuddet. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke som ble lagt 
fram i januar 2009, ble det bevilget ytterligere 555,6 millioner kroner til dette formålet, noe som ga rom for 
ytterligere 1 500 utleieboliger. 
 
Dette var et svært ambisiøst mål, og innebar mer enn en tredobling av antall boliger sammenlignet med 2008, da 
boligtilskuddet finansierte totalt 977 utleieboliger. I tillegg kom ekstramidlene fra tiltakspakken på et tidspunkt 
da de kommunale budsjettene var vedtatt, noe som vanskeliggjorde hurtig planlegging og igangsetting av nye 
prosjekter. Husbanken brukte mye tid i fjorårets første måneder på å gjøre kommunene oppmerksomme på 
eksistensen av disse midlene og på å formidle de mulighetene som lå i dette. Både brev, generelle 
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informasjonsmøter og egne møter med de største kommunene er benyttet som kanaler for dette arbeidet. Først i 
2. halvår merket man for alvor at budskapet hadde nådd fram, og søknadsmengden økte betraktelig fra august og 
ut året. 
 
Status for boligtilskudd til utleieboliger i 2009 
Statistikk fra Husbanken viser at pr. 31. desember 2009 hadde i alt 2 441 utleieboliger blitt finansiert via 
boligtilskuddet. Dette er en økning på 150 prosent sammenlignet med 2008. Samtidig er hele rammen benyttet. 
Mange av prosjektene som er finansiert, er kostnadskrevende og inkluderer oppfølgingstjenester, noe som fører 
til at tilskuddsandelen øker, og at en dermed har rom for å finansiere færre boliger. I budsjettsammenheng og i 
grunnlaget for 3000 nye boliger ble det regnet med en gjennomsnittlig tilskuddsutmåling på 20 prosent. 
Statistikken for 2009 viste som et resultat av dette 24 prosent tilskuddsutmåling i snitt for 2441 boliger. I alt 836  
boliger fikk utmålt høyere tilskudd enn 20 prosent. Man har også arbeidet målrettet for å øke antall boliger til 
flyktninger. I alt ble det gitt tilskudd til 442 boliger til flyktninger i 2009 mot 212 boliger i 2008. 58 prosent av 
boligene har ”andre vanskeligstilte” som hovedmålgruppe. Dette er i hovedsak boliger som kan benyttes 
fleksibelt mellom flere ulike målgrupper. 
 
I tillegg til de 2 441 utleieboligene som fikk boligtilskudd, har Husbanken også finansiert 479 utleieboliger via 
grunnlån til kjøp. 216 av disse boligene fikk ikke boligtilskudd, og Husbanken bidro dermed i 2009 direkte til 
fremskaffelse av i alt 2 657 utleieboliger via ulike ordninger. 
 
Tabell 2.3.3 Boligtilskudd til utleieboliger 2009. Antall boliger finansiert, tilsagnsbeløp og gjennomsnittlig 
tilskuddsutmåling per fylke. 
 

Boliger
Beløp (mill. 
kr.)

Gj.sn. 
utmåling

I alt 2 441 816,9 24
Østfold 94 49,3 27
Akershus 191 67,8 26
Oslo 139 58,6 18
Hedmark 89 46,0 33
Oppland 52 16,8 25
Buskerud 122 39,5 23
Vestfold 104 34,8 24
Telemark 178 47,5 23
Aust-Agder 90 23,8 28
Vest-Agder 116 47,6 20
Rogaland 151 56,0 24
Hordaland 281 90,7 26
Sogn og Fjordane 40 8,8 24
Møre og Romsdal 167 33,5 21
Sør-Trøndelag 242 99,0 22
Nord-Trøndelag 18 4,8 17
Nordland 175 53,0 23
Troms Romsa 153 20,7 28
Finnmark Finnmárku 39 18,7 32  
 
 
Siden tilskuddsrammen ble fullt ut disponert i 2009 har Husbanken flere prosjekter liggende på vent til 2010. 

2.3.4 Analyse av virkemidlene til etablering i egen  bolig  
Husbanken ble bedt om å vurdere om ordningene med "shared ownership" eller delt eierskap som er utviklet i 
Storbritannia kan være hensiktsmessige i Norge for å hjelpe ungdom med å kjøpe egen bolig. 
 
Hva er delt eierskap? 
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Hovedmålet med delt eierskap er å hjelpe vanskeligstilte over i eiermarkedet. Dette er hushold som ikke vil 
greie å finansiere et boligkjøp (og beholde den) uten hjelp fra det offentlige. Ved å gi anledning til å kjøpe en 
andel av boligen, senkes inngangsbilletten og flere kan skaffe seg eid bolig. 
 
Det spesielle ved delt eierskapsmodellen er at man kan kombinere subsidiert boligkjøp med å unngå en for stor 
risikoeksponering for lavinntektshusholdet. Å eie 100 pst. av boligen utsetter husholdet for en stor risiko, en 
risiko som et lavinntektshushold vil ha problemer med å takle i en situasjon med fallende boligpriser og/eller 
inntektsreduksjon. Ved å ha muligheten til å tilpasse eierandelen over tid, har husholdet i mye større grad 
kontroll over hvor stor eierandel det er forsvarlig å sitte med i forhold til løpende inntekt/utgifter og hvordan 
disse vil utvikle seg i nærmeste fremtid. 
 

Felles for de ulike variantene av delt eierskap i Storbritannia er at husholdet etter hvert skal overta 100 pst. av 
boligen. Det legges derfor inn insentiver for å øke eierandelen. Delt eierskap innebærer at det er to eiere av en 
bolig; primært eierskap (husholdet) og sekundært eierskap (Housing Association). Det er primæreieren som har 
ansvaret for vedlikehold og reparasjoner. Sekundært eierskap betraktes som midlertidig. Sekundær eier har rett 
til å kreve husleie på sin andel, mens primæreieren kan kjøpe av (og i noen tilfeller selge til) sekundæreieren. 
Ved salg av boligen fordeles salgssummen etter eierandeler, ikke opprinnelige innskudd.  I alle disse ordningene 
inngår det en subsidie, enten som subsidiert husleie eller lavere rente enn markedsrenten. Ved at renten økes 
gradvis ligger det et insentiv i å øke eierandelen.   

 

Det er hovedsakelig to mekanismer som gjør at delt eierskap bidrar til redusert likviditetsrisiko: For det første 
ved at husholdningen i mindre grad rammes av renteendringer; desto høyere leieandeler, desto større forsikring 
mot renteendringer. Dernest kan man løse likviditetsproblemer ved "downward staircasing", dvs. å redusere 
eierandelen. Tapsrisikoen for husholdet reduseres også ved delt eierskap ved at man bare hefter for den delen 
man eier selv.   
 

Husbankens vurdering 
Det er to problemstillinger som er relevante for å vurdere en ordning med delt eierskap. For det første om det er 
et potensial for ytterligere å øke eierandelen blant lavinntektsgrupper og hvis ja; om de ordningene vi har i dag 
er gode nok for å få dette til. Selv om svaret på siste spørsmål er et mer eller mindre usikkert nei, må det også 
tas i betraktning at ytterligere virkemidler gjør virkemiddelsettet ganske komplisert og uoversiktlig for både 
kommuner og husholdene, noe som kan bidra til å redusere treffsikkerheten på ordningene. 

 

For den vanskeligstilte er det to aspekter ved en ev. eieretablering som er viktige: 

 

1) Hvordan blir de fremtidige boutgiftene? 

2) Hvor stor er risikoen? 

 

Ved dagens virkemidler (startlån, boligtilskudd og bostøtte) er det mulig å variere boutgiftsbelastningen og 
risikoen ved etableringstidspunktet. Etter Husbankens vurdering er det særlig bostøtten som har et potensial til 
effektivt å redusere risikoen og boutgiftsbelastningen.  

 

Etter Husbankens mening synes det å være et behov for å kunne øke eierandelen blant vanskeligstilte. 
Ordningen med delt eierskap, dvs. to juridiske eiere av boligen ser vi imidlertid som unødvendig komplisert for 
både det offentlige og husholdet. Ordningen med delt eierskap har som mål at husholdet skal nå fullt eierskap. I 
praksis har det vist seg at få når dette. Man kan innvende at de positive, mer indirekte effektene av eierskap 
uansett oppnås selv med delt eierskap. På den annen side kan det oppleves frustrerende å aldri komme helt i 
mål.  
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Før en tar endelig stilling til ordningen med delt eierskap, er det behov for å vite mer konkret om hvordan den 
fungerer overfor vanskeligstilte. Hvilke grupper benytter seg av ordningen, har den ført til økt integrering i 
vanlige boområder, har den skapt stabilitet i boforhold og hvordan har boutgiftene utviklet seg for disse?  

 

Boligtilskudd i kombinasjon med startlån og bostøtte har en svært viktig funksjon i å stimulere til eieretablering 
blant vanskeligstilte. Dette virkemiddelsettet passer kanskje særlig godt for lavinntektshushold med permanente 
lave (og kanskje ustabile) inntekter. Delt eierskap er mer tilpasset hushold der inntekten forventes å øke over tid. 
Her ser vi som nevnt at bostøtten kan spille en viktig rolle.  

 

En viktig forutsetning for å kunne tilby vanskeligstilte hushold en løsning som er tilpasset det individuelle 
husholdets ressurser, er å kunne presentere godt funderte regnestykker over fremtidig boutgiftsbelastning i 
forhold til de totale disponible økonomiske ressursene. NIBR arbeider nå med å utforme modell som 
kommunene kan bruke til dette formålet. 

 

I noen tilfeller kan det å tilby en eid bolig være et ledd i å skape gode, stabile og trygge relasjoner og 
oppvekstforhold for husholdet. Dette er gjerne hushold som kan ha større problemer enn de rent økonomiske i 
forhold til etablering i eid bolig. Kommunen må i slike tilfeller avsette ressurser til oppfølging av husholdet, på 
linje med oppfølging i en utleiebolig. Forutsetningen er da at denne oppfølgingen gradvis skal kunne trappes 
ned pga de positive effektene en eieretablering vil kunne ha.  
 
 
Konklusjon 
Husbanken er altså skeptisk til om delt eierskap er veien å gå i forhold til å få vanskeligstilte inn på eiersiden. 
En slik ordning vil være komplisert å håndtere i praksis for kommunene, bl.a. skal avtaler skal inngås og ikke 
minst følges opp, hvilke elementer skal reguleres i slike avtaler osv. Her er det flere konfliktområder som lett 
kan oppstå mellom partene (kommunen og "eier" - leietaker ). 
 
Norge har i dag borettslag, som kan hevdes å være en slags delt eierskap, og som på mange måter er helt unik. 
Ytterligere forbedringer av særlig startlån og bostøtte er etter Husbankens mening veien å gå i forhold til å 
styrke vanskeligstiltes muligheter til å bli eier av sin egen bolig.  
 
Husbanken vil imidlertid holde seg oppdatert på den faglige utviklingen når det gjelder delt eierskap og komme 
tilbake med ev. forslag. 
 

3. Byggeprosessen skal være god og effektiv  

4. Flere miljøvennlige boliger og universelt utform ede boliger og 
bygg på attraktive steder  

 

Arbeidsmål 4.1 Økt antall miljøvennlige boliger og bygg 

4.1.1 Generell statistikk inkl. styringsparametre   
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.  
 

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende 
bebyggelse. Det er Husbankens virkemiddel, sammen med kompetanse formidling og intensjonsavtaler, for å 
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stimulere til en breddesatsing innenfor nybygg og utbedring for disse kvalitetene. Krav som Husbanken stiller, 
er nå i stor grad blitt gjort kjent og akseptert i byggebransjen.  

 

Kravene til miljø/energi og universell utforming/tilgjengelighet vil bli skjerpet i byggesaksdelen av ny Plan- og 
bygningslov som forventes å tre i kraft 1.juli 2010. Det er en forutsetning for grunnlånet at det skal bidra til 
bedre løsninger enn den lovpålagte. Videre foreligger nå nye standarder som gir gode referanser i forhold til 
konkrete krav. Arbeidet med å utforme nye krav om kvalitet ved søknad om grunnlån er igangsatt. Som en del 
av dette arbeidet vil Husbanken invitere til et høringsmøte der Husbanken informerer om sitt arbeid med å 
revidere søknadskriteriene og samtidig får synspunkter og innspill fra bransjen, NBBL og andre statlige aktører 
som arbeider med disse spørsmålene innenfor bolig- og byggsektoren.  

 
Revidert veileder og retningslinjer for grunnlånet skal være ferdig til byggesaksdelen i Plan- og bygningsloven 
sammen med ny teknisk forskrift trer i kraft 1.juli 2010.  
 
 
Intensjonsavtaler  
I 2009 ble det inngått totalt 13 intensjonsavtaler med mål om flere miljøvennlige boliger og bygg, mot tre 
avtaler i 2008. En eksisterende avtale med Systemhus er reforhandlet. Hovedformålet med intensjonsavtaler er 
blant annet å skape forutsigbarhet for bransjen og gjennom dette bidra til økt måloppnåelse, for eksempel ved at 
det inngås en etterfølgende avtale om grunnlån.  
 
Et godt eksempel på hvordan intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler bidrar til økt måloppnåelse er prosjektet 
Strandkanten i Tromsø kommune. Husbanken har hatt og har fortsatt en meget aktiv rolle i planleggingen og 
utbyggingen av Strandkanten i Tromsø, som blir betegnet som miljøbydel. Kvalitetene i forhold til universell 
utforming og energi/miljø har vært sentrale siden oppstarten. Bakgrunnen for Husbankens engasjement i dette 
prosjektet er samarbeidsavtalen mellom eiendomsutvikler (Strandkanten AS), kommunen, Husbanken og 
intensjonsavtaler med utbyggere. 
 
Målsetningen med prosjekttilskuddet var at eiendomsutvikleren (utgått av en gruppe entreprenører/utbyggere) i 
nært samarbeid med kommunen og Husbanken skulle utarbeide en detaljert plan for at dette området. Planen 
skulle ha fokus på kvaliteter som byggeskikk, universell utforming og miljø/energi. Planen ble etablert og gav 
en helhetlig ramme for en tilgjengelig og funksjonell bydel. I tillegg gir planen klare krav og forventninger til de 
bygg som etter hvert reises der. Kommunen og Husbanken har samme forutsigbare krav som skal oppfylles ved 
søknad om byggetillatelser og finansiering. 
  
Pr. dags dato er store deler av området ferdig utbygd. Husbankens økonomiske virkemidler (lån og 
kompetansetilskudd) og fagkompetanse har sammen med det kommunale engasjementet, i avgjørende grad 
bidratt til at området framstår som meget attraktivt.  
 
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 miljøkvalitet, mot 54 
prosent av nye boliger i 2008. Så godt som alle disse har lagt inn energisparing. Energisparing på 40 prosent 
eller mer var mest vanlig for boliger med grunnlån til oppføring. Andel boliger som har mottatt lån til utbedring 
og etablert tiltak som gir energisparing på 40 prosent eller mer har økt fra en prosent i 2008 til 14 prosent i 
2009.  
 
For de andre miljøkvalitetene var det lavere prosentandeler for nye boliger. Det er viktig å være oppmerksom på 
at mange boliger tilfredsstiller til 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 2008-2009 etter type miljøkvalitet 1) 

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

8 607 5 151 3 466 11 994 7 554 4 440

4 550 3 039 1 511 7 083 4 424 2 656

Energisparing 20 %..................................  909  302  607 1 790  934  853

Energisparing 21-39 %............................. 1 058  496  562 1 887 1 205  681

Energisparing 40 % og mer...................... 2 127 2 094  33 2 911 2 278  633

Gjenbruk av materialer..............................  31  3  28  1  1  0

Miljøvennlige materialer............................  72  50  22  301  79  222

Redusert avfallsmengde...........................  154  133  21  64  59  5

Plan for forv/drift/vedlikehold.....................  167  108  59  569  145  424

1) En bolig kan ha flere kvaliteter

2) 10 231 av de 11 994 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3) Grunnlån til kjøp av utleieboliger er utelatt

Pr.31.12.09

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

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

Pr.31.12.08

 
 
 
Kompetansetilskudd til miljø- og energiprosjekter 
I 2009 ble det gitt tilsagn om kompetansetilskudd til i alt 280 prosjekter. Det samlede tilsagnsbeløpet var på 93 
millioner kroner. Av disse ble det gitt tilsagn for 5,9 millioner kroner fordelt på 19 prosjekter innenfor miljø og 
energi. Det ble i tillegg gitt tilsagn til 18 prosjekter innenfor stedsutvikling med tilsagnsbeløp på til sammen 3,1 
millioner kroner. 
 
Nedenfor er en liten omtale av nye miljøprosjekter som har fått tilskudd i 3.tertial: 
 

• By - og boligutstilling 2009-2018, Drammen kommune 
Drammen kommune søker om støtte til gjennomføring av fagutviklingsprogram til By - og 
boligutstillingen. Programmet skal sikre at utbyggere, eiendomsutviklere, planleggere, 
byggesaksbehandlere og andre involverte skal få nødvendig skolering i fremtidsrettet og klimavennlig 
byggeri. Det er ment at programmet skal gå over 2 år, og det gis i første omgang tilskudd til 
gjennomføring av programmet for 2009. 

• Bustadutstillingar i Møre og Romsdal 2012, Møre og Romsdal Arkitektforening 
For å bidra til å skape en god arena og stimulere til og utvikle gode forbildeprosjekter når det gjelder 
energisparing og lavere klimautslipp har Møre og Romsdal Arkitekt-foreining (MAF) lansert ideen om 
et boligutstillingsprosjekt som foreløpig har fått arbeidstittelen bb2012 (berekraftige bygg/bustader 
2012). Målet er å få ferdig et utvalg prosjekter til juni 2012. 

• Brøset - Planlegging og realisering av en klimanøytral bydel i Trondheim 2009, Trondheim kommune 
På Brøset-området vil Trondheim kommune planlegge å utvikle en helhetlig og framtidsrettet bydel. 
Gjennom dialog med byens forskningsmiljøer, lokalbefolkning og næringsliv skal det legges til rette for 
at Brøset kan utvikles til å bli en ny fremtidsrettet miljøbydel, med lavt energiforbruk og sunne 
byggematerialer, som strekker seg mot klimanøytralitet. 

 
 
4.1.2 Utvikling av ny  statistikk 
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Innenfor målområdene miljøvennlige boliger og universell utforming har det i lengre tid vært et uttrykt 
ønske å få til en videreutvikling av statistikken slik at man bedre kan være i stand til å se effekten av 
de boligpolitiske virkemidlene innenfor disse områdene i et mer helhetlig nasjonalt perspektiv.  
 
Det har imidlertid i lang tid vært en mangel av god statistikk på nasjonalt nivå innenfor disse 
områdene.  Dette har gjort det vanskelig å si noe konkret om den boligpolitiske måloppnåelsen 
Husbanken har innenfor disse to områdene. Men i den senere tid er det igangsatt flere spennende 
prosjekter som på sikt vil kunne bedre situasjonen vesentlig når det gjelder statistikk og 
analysemuligheter. 
 
Innenfor målet om flere miljøvennlige boliger er det kanskje særlig NVEs prosjekt Energimerking av 
bygg og boliger som på sikt kan bedre datagrunnlaget. Registrering og utstedelse av energiattester er 
nå i gang og fra og med 1. juli 2010 må alle som skal selge eller leie ut bolig som er større enn 50 m2, 
energimerke boligen og få en energiattest. Det bør være et mål for Husbanken å arbeide for å få 
sammenkoblet disse opplysningene med de øvrige boligopplysningene i matrikkelen, slik at man på 
sikt kan utgi statistikk over energimerkede Husbankfinansierte boliger 
 
Internt vil Husbanken fortsatt ha fokus på å rapportere på målene i miljøhandlingsplanen og på det vi 
oppnår gjennom bruken av de ulike virkemidlene. For 2010 tas det sikte på å rapportere på 
måloppnåelse knyttet til 

- Redusert energibehov  
- Gjenbruk av byggematerialer og – byggmasse 
- Miljøvennlig materialbruk 
- Redusert avfallsmengde  
- Forsøksbygging  
- Plan for FDV  

 
Også innenfor målområdet universell utforming foregår det en rekke prosjekter som på sikt vil kunne 
gi bedre statistikk og analysemuligheter, bl.a. Kartverkets matrikkelprosjekt der en ønsker å utvide 
matrikkelen til også å omfatte opplysninger om bygg og boligers uu-egenskaper, og Heisprosjektet4. I 
tillegg arbeider Deltasenteret med å samordne ulike sektorers indikatorarbeid når det gjelder universell 
utforming. Husbanken deltar i disse prosjektene som alle har et flerårig perspektiv, men som etter 
hvert vil kunne si noe om måloppnåelse i forhold til målet om at alle bygg og boliger skal være 
universell utformet innen 2020 
 
Når det gjelder Husbankens egen statistikk på området vil det i 2010 bli rapportert på følgende 
kjennemerker: 

- Livsløpsstandard 
- Tilnærmet livsstandard  
- Besøksstandard 

 
- Tiltak for miljøhemmede  
- Tiltak for orienteringshemmede  
- Tiltak for bevegelseshemmede 

 
og den vil i løpet av 2010 videreutvikles i tråd med de føringer som vil bli gitt i ny TEK og den nye 
standarden for universell utforming.  

                                                      
4 Se omtale under pkt 1.1.3.1  
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4.1.3 Samarbeid mellom ENOVA og Husbanken  
 
Husbanken har inngått ny samarbeidsavtale med Enova i lys av ny Miljøhandlingsplan, og Enovas 
langsiktige avtale med Olje- og energidepartementet (OED). Avtalens varighet er fra 2009 til 2012.  
 
Samarbeidsavtalen har som mål å utvikle en felles forståelse for hvordan Husbanken og Enova 
sammen kan bidra til at det norske markedet beveger seg raskest mulig fra en introduksjonsfase til en 
vekstfase og en volumfase. De sentrale samarbeidsområdene er forskning, kompetanse og virkemidler. 
Husbanken og Enova forplikter seg blant annet til å samarbeide i nasjonale og internasjonale 
programmer der begge parter er involvert. Avtalen inneholder blant annet krav om  
konkretisering av felles innsats for å utnytte økt kompetanse og undervisning på nordisk nivå, og økt 
samarbeid om viktige aktører, satsinger og arenaer som Lavenergiprogrammet og programmet 
Framtidens byer.  
 
Bedre utnyttelse av tilskuddsmidlene 
Sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune hadde Husbanken møte med Enova i 
november.  Hensikten med møtet var å koordinere innsatsen og få en bedre utnyttelse av 
tilskuddsmidlene. Enova informerte om sitt arbeid og tilskuddsordningene. Passivhus og andre 
tilsvarende pilotprosjekter kan få opp til 40 % tilskudd til merkostnadene, mens prosjekter med høye 
merkostnader og svært rimelige prosjekter, får ikke tilskudd. 

4.1.4 Løvåshagen - passivhuset som ble forbilde for  500 boliger  
Bakgrunnen for Norges første store passivhusprosjekt, Løvåshagen, var et initiativ fra utbyggeren 
Bybo. Byggestart var i 2007, og Løvåshagen ble fra høsten 2007 hyppig brukt som visningsobjekt for 
passivhusbygging. Sammen med Bybo har Husbanken hatt mange delegasjoner på befaring til 
Løvåshagen og prosjektet har også vært presentert på en rekke store konferanser, lokalt, nasjonalt, og 
internasjonalt. Prosjektet har også fått meget positiv omtale i lokale og nasjonale medier og dermed 
bidratt til kunnskap om og etterspørsel etter passivhus. 
 
Som en direkte følge av det vellykkede forbildeprosjektet i Løvåshagen ble Bybo invitert til å bli med 
på et åtteårig forsknings- og byggeprogram. NTNU og SINTEF er sentrale i ZEB- prosjektet der Bybo 
etappevis skal implementere ny bygningsteknologi i 500 boliger. Målet er å utvikle passivhuskonseptet 
til boliger med null klimautslipp. Dermed vil Bybo bli en spydspiss i energi- og miljøvennlig bygging i 
årene som kommer. 
 
Samarbeidet med SINTEF har medført at prosjektet er blitt et pionerprosjekt med flere nye tekniske 
løsninger. Her kom de første norskproduserte passivhusvinduene og Løvåshagen er det første større 
prosjektet med solpaneler på taket for oppvarming av vann og rom. Man designet også et forenklet, 
rimelig system for vannbåren varme tilpasset passivhus. Løvåshagen representerer framtidens 
klimavennlige boliger. En husstand i en av passivhusboligene reduserer sine klimagassutslipp 
tilvarende et helt års bilbruk 
 

Arbeidsmål 4.2 Økt antall universelt utformede boli ger, bygg og uteområder  
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 økonomiske og juridiske 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 4.2.1 viser antall boliger godkjent for grunnlån til oppføring og utbedring fordelt 
på ulike tilgjengelighetskvalitet. 
 

Tabell. 4.2.1  Boliger med godkjenning for grunnlån 2008-2009 etter type tilgjengelighetskvalitet1)

Pr.31.12.08 Pr.31.12.09

I alt
Opp-
føring

Ut-
bedring I alt

Opp-
føring

Ut-
bedring

8 607 5 141 3 466 11 994 7 554 4 440

3 485 3 356 129 6 180 5 553 627

Livsløpsstandard....................................... 2 939 2 880 59 4 409 4 259 150

Besøksstandard........................................ 437 390 47 1 272 1 140 132

Fellesareal inne bevegelseshemmet......... 20 1 19 736 328 408

Fellesareal inne miljøhemmet................... 23 17 6 413 215 198

Fellesareal inne orienteringshemmet........ 5 5 - 415 217 198

Fellesareal ute bevegelseshemmet.......... 249 248 1 645 599 46

Fellesareal ute miljøhemmet..................... 122 122 - 504 504 0

Fellesareal ute orienteringshemmet.......... 77 77 - 425 425 0

1) En bolig kan ha flere kvaliteter

2) 10 231 av de 11 994 boliger som har fått godkjenning, har fått tilsagn om grunnlån

3) Grunnlån til kjøp av utleieboliger er utelatt

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

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

 
 
Omtrent halvparten av de 11 994 boligene som fikk godkjenning om grunnlån i 2009 tilfredsstiller 
kravene til universell utforming. Omtrent 36 prosent tilfredsstiller kravene til livsløpsstandard. 
 
Det er særlig nye boliger som tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell utforming. Mens 1 av 
6 boliger som har fått grunnlån til utbedring, tilfredsstiller kravene til universell utforming, gjelder 
dette 3 av 4 nye boliger, noe som er en økning sammenliknet med 2008.  For boliger med 
utbedringslån er det hovedsakelig fellesarealet som er universelt utformet. For boliger som har fått 
grunnlån til oppføring, har 58 prosent livsløpsstandard. 
 
 
Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på universell utforming 
I 2009 ble det gitt tilsagn om kompetansetilskudd for 4,5 millioner kroner fordelt på 23 prosjekter med 
fokus på universell utforming.  
 
I tillegg har Husbanken gitt tilsagn om boligtilskudd til heis til i alt 27 prosjekter. Det samlede 
tilsagnsbeløpet var på 7,7 millioner kroner. 
 
Nedenfor presenteres kort noen eksempler på konkrete kompetanseprosjekter med fokus på universell 
utforming som har fått tilskudd i 3. tertial  
 

• Oppbygging av forskningslaboratorium for universell utforming, Høgskolen i Gjøvik   
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Et forskningslaboratorium vil være viktig i forhold til å ha et vitenskapelig begrunnet 
utgangspunkt for beslutninger som kan ha store konsekvenser, eksempelvis i arbeid med 
standarder, forskrifter og ved utarbeidelse av prekvalifiserte/standardiserte løsninger og 
produkter. 

• Klimahuset i Bergen, Høgskolen i Bergen 
Klimahuset skal være et laboratorium og visningssenter for bærekraftige byggeløsninger med 
vekt på nye energiløsninger, inneklima og miljøvennlig materialbruk. Huset vil være et viktig 
bidrag til å utvikle kunnskap om sammenhengen mellom byggemetoder og inneklima/miljø 
som er et vesentlig aspekt ved universell utforming. 

• Kulturminner og universell utforming, Trondheim kom mune 
Det er et klart behov for et verktøy mht å finne funksjonelle og estetisk gode løsninger for 
universell utforming, som samtidig ivaretar og styrker kulturminnet. 
 

 
Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg 
I 2009 har i alt 271 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring eller bygging av nye skolebygg og 
svømmeanlegg. Av disse hadde 150 prosjekter tiltak som er rettet mot funksjonshemmede.  
 
Rentekompensasjon til kirkebygg 
I 2009 har i alt 627 prosjekter fått rentekompensasjon til utbedring og bygging av nye kirkebygg. Av 
disse var det 112 prosjekter som hadde tiltak rettet mot funksjonshemmede og 50 prosjekter som hadde 
tiltak rettet mot universell utforming. 

4.2.1 Økt bevissthet rundt universell utforming av bygg og boliger  
 
Kampanjen Din feil er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat som 
har som formål å øke bevisstheten rundt hvordan bolig, bygg og uteområder kan bli utformet slik at de 
kan benyttes av alle mennesker i ulike livssituasjoner.  
 
Den siste kampanjen hadde mange av de samme utfordringene som den første kampanjen i 2007: Lav 
kjennskap til temaet universell utforming, lav identifisering ("angår ikke meg") og komplekst innhold. 
Aktiviteter i perioden mellom kampanjene, gjorde imidlertid utgangspunktet var en del bedre. Før den 
siste kampanjen var det 80 % som aldri hadde hørt om eller tenkt over temaet, mot 95 % før forrige 
kampanje i 2007. Med dette som utgangspunkt, var det nødvendig fortsatt å legge stein på stein i det 
kommunikasjonsmessige arbeidet: Oppmerksomhet – kjennskap – identifisering - kunnskap – holdning 
– handling. Det ble besluttet å oppgradere websiden, slik at den i sterkere grad kan fungere som et mer 
varig kunnskapssenter, ikke bare som en kampanjeweb for en kortere periode.  
 
Det ble blant annet utviklet et pedagogisk ”hotspot-hus” for å illustrere forbedringsmulighetene i en 
vanlig bolig. 2009- kampanjen er blitt evaluert av Synovate. De oppsummerer at 1 av 4 kjenner 
begrepet universell utforming, og forbinder dette stor grad med tilrettelegging. Tilsvarende tall fra 
2007 var 1 av 5. Over halvparten av de spurte mener at universell utforming er noe som angår dem, og 
dette fordeler seg likt mellom kvinner og menn. Totalt sett anser en fjerdedel av de spurte at universell 
utforming er noe som ikke angår dem. Tilsvarende tall fra 2007 var en tredjedel, med andre ord en god 
positiv utvikling. Av gode grunner til å utforme en bolig universelt, trekkes det frem fordelen ved å 
kunne bo hjemme ved skade, sykdom, eller alderdom. De spurte er svært positive til at myndighetene 
pålegger universell utforming av offentlige uterom og nybygg som skal være allment tilgjengelig 
(kino, bibliotek, off. kontorer mv.). 
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Kampanjen og effektmålingene bekrefter igjen at det å øke folks kjennskap til og kunnskap om 
universell utforming, vil kreve en langvarig innsats. Trolig vil utviklingen være preget av de små skritt. 
Innsatsen bør derfor forsterkes og forlenges hvis langvarige virkninger skal oppnås. Prosjektgruppen 
mener det er lagt et godt grunnlag av ideer, strategier og webløsninger å bygge videre på i årene 
fremover. 
 
 
 
4.2.2 Ny handlingsplan for universell utforming - s tatusrapportering   
 
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). Programmets 
hovedmål er at politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner skal ha god kompetanse og 
rutiner på universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan- og bygningslovens virkeområde innen 
2014. Programarbeidet er delt i to hovedfaser, utviklingsfasen og implementeringsfasen. 
Utviklingsfasen er definert fra januar 2009 til juni 2010, implementeringsfasen fra august 2010 til og 
med november 2013.  
 
Høsten 2009 har det vært arbeidet med utarbeidelse av oppdragsbestilling for utvikling av 
kursmoduler. Høgskolen i Bergen skal stå for utarbeidelse av kursmoduler som skal være ferdig innen 
1. mai 2010. Programmet har som strategi at det skal etableres uu-nettverk i fylker og kommuner og at 
det skal etableres agenter som kan bistå med markedsføring og gjennomføring av lokale kurs. 
Nordiska högskolan for folkhälsovetenskap(NHV) i Göteborg arrangerte høsten 2009 et 14 dagers kurs 
der Kompetanseprogrammet har gitt støtte til deltakelse fra 2 (fylkes)kommuner. Forutsetninger for 
støtten er at deltakerne videre i implementeringsfasen skal bidra aktivt til etablering og bygging av 
regionale og lokale faglige nettverk.  
 
Programmet vil også inngå samarbeid med Byggsøk og NKF om opplæring og utvikling av agenter 
som kan holde foredrag samt arrangere og gjennomføre kurs. Prosjektgruppen har fått presentert 
hvordan Byggsøk arbeider med lokale kurs, og det er besluttet å benytte samme modell samt at en del 
etablerte kursholdere har sagt seg interessert i å bidra i dette programmet.  
Programmet har etablert kontakt med ressurskommuner i universell utforming (prosjekt i 
Miljøverndepartementet). Ressurskommunene skal bidra i testing av kursmoduler samt bidra til 
utvikling av tiltak i implementeringsfasen.  

Arbeidsmål 4.3 Flere områder med god byggeskikk og godt bomiljø 
I arbeidet med stedsutvikling er kompetanseoppbygging, nettverksbygging og kunnskapsformidling 
viktige elementer. BLEST prosjektene som Husbanken finansierer bidrar til å endre holdninger til og 
øke kunnskapen om god byggeskikk og godt bomiljø. I teksten under er et av signalprosjektene omtalt. 
For mer informasjon om status og prosjektbeskrivelse i de ulike prosjektene, henvises det til 
Husbankens årlige statusrapport over både  signalprosjekter og hovedprosjekter.  
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Antall boliger som omfattes av områdeløft  

i oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen lagde NIBR en rapport - "Kartlegging av 
boligmassen i Groruddalen" . I Groruddalen er det 55825 boliger, totalt i Oslo er det 265347 

I rapporten deles områdeløftene inn i disse inndelingene, med tilhørende antall boliger.  

 

 
Område   Antall 

boliger  
Bjerke 
Veitvet/Sletteløkka 

2631 

Grorud /Romsås 3048 
Stovner/ Haugenstua 1695 
Alna/ Furuset 3777 

 

4.3.1  BLEST 
BLEST prosjektene skal stimulere til god byggeskikk og godt bomiljø. Husbanken utarbeider hvert år 
en status rapport over signalprosjekter og hovedprosjekter. I teksten under er et av signalprosjektene i 
satsingen omtalt. 
 
 

BØNDENES HUS - "Bøndsen" i Løten kommune 
Målet er full rehabilitering av Bøndenes Hus/"Bøndsen" i Stasjonsvegen i Løten sentrum til å bli et 
flerbrukshus med aktiviteter som favner både gamle og unge i bygda. Styret for Bøndenes Hus BA og 
egen byggekomité arbeider tett sammen med en dugnadsgjeng med forskjellig spesialkompetanse, som 
har langt ned mye innsats siden starten av prosjektet. Næringslivet i bygda er også inkludert for å 
realisere dette store rehabiliterings- og restaureringsprosjektet.  

 

Det har flyttet mange eldre til sentrum de siste årene, i eldreboliger. Det er derfor viktig med tiltak som 
skaper møteplasser: Det har blitt arrangert marked, kulturkvelder og fortellerkvelder. Løten sentrum 
har mange ledige næringslokaler.  

 

BLEST-midlene var helt avgjørende for oppstart av andelslaget og overtakelse av bygningen 
"Bøndsen" fra kommunen. Andelslaget har ved å gjøre bygningen attraktiv, fått folk med på at det 
nytter å få til noe i Løten sentrum. Driverne er aktive i å søke støtte til rehabilitering og restaurering, 
og har fått økonomisk støtte fra Hedmark fylkeskommune, Norsk Kulturminnefond, Sparebanken 
Hedmark, Løten kommune, Løten Bondelag. I tillegg søkes det om kulturhusmidler til prosjektet i 
2010. Ved utgangen av 2009 er de grunnleggende investeringer utført, og det foreligger planer for 
2.etasje med reetablering av gjesterom og Salen 
 

Det legges opp til en feiring av byggets 75-årsjubileum i 2010. Bygget ble i sin tid reist ved stor 
dugnadsinnsats og innvielsesfesten ble holdt den 15. desember 1935 etter ett års dugnadsinnsats fra 
bøndene i bygda.  
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4.3.2 Kulturminneår  
2009 var et kulturminneår. Husbanken markert dette  ved å delta aktivt i gjennomføringen av fagdager 
i forbindelse med Statens Byggeskikkpris på Preikestolhytta 29-30 september. .   
 
Trondheim kommune har avdekket et behov for en veileder for å finne funksjonelle og estetisk gode 
løsninger for universell utforming, som samtidig ivaretar og styrker kulturminnet. Kommunen har 
etablert en arbeidsgruppe for et prosjekt med mål å utarbeide et grunnlag for en nasjonal veileder. 
Veilederen skal bidra til å tydeliggjøre konfliktpunkter mellom kulturminnevern og universell 
utforming, og gjøre det enklere å foreta de skjønnsmessige vurderingene som må ligge til grunn i slike 
saker.  I tillegg til arbeidsgruppen fra Trondheim kommune, består arbeidsgruppen av representanter 
fra Risør, Ullensaker, Bergen og fylkesarkivar i Østfold. Veilederen finansieres av 
kompetansetilskuddsmidler.  
 

5. Effektiv og brukerorientert forvaltning  

Arbeidsmål 5.1 Åpen, brukervennlig og velfungerende  forvaltning av virkemiddel  

5.1.1 Aktivitet og innhold på Husbankens nettsider  
 
I 4.kvartal har Husbankens nettsider hatt besøk av 126 364 unike brukere.  De fem hyppigste besøkte 
sidene er: 
Forsiden (18,2 prosent), deretter oversikt over rentesatser (7,6 prosent). Siden med informasjon til 
søkere til bostøtte har hatt en andel på 5,2 prosent, siden ble opprettet 09.09.09. Mellomsiden 
"Bostøtte" ble besøkt av 5,1 prosent, fulgt av mellomsiden "Lån" (3,4 prosent).  
 
I 3. kvartal hadde Husbankens nettsider 139 964 unike besøkende. De fem mest besøkte sidene i denne 
perioden var forsiden (18,4 %), oversikt rentesatser, (7,0 %), - bostøtte mellomsiden, (6,5 %), beregn bostøtte 
3,2 og lån mellomsiden, (3,0 %).  
 

5.1.2 Nytt elektronisk verktøy for beregning av til skudd til kommunalt disponerte 
utleieboliger  
For å sikre en effektiv og målrettet bruk av Husbankens boligtilskudd til utleieboliger, er det utviklet et 
enkelt verktøy for beregning av tilskudd til utleieboliger. Verktøyet kan benyttes av kommuner og 
utbyggere i forbindelse med fremskaffelse av utleieboliger til prioriterte grupper. 
  
Formålet med verktøyet er blant annet å legge til rette for dialog og felles forståelse for premissene 
knyttet til utmåling av boligtilskudd.  
 
Dialogverktøyet baserer seg på et prinsipp om kostnadsdekkende leie, og viser hvilken tilskuddsandel 
av total prosjektkostnad/kjøpesum som er nødvendig for at forventet leieinntekt skal kunne dekke 
driftsutgifter og kapitalkostnader5 i et utleieprosjekt.  
 

                                                      
5 Kapitalkostnader beregnes med utgangspunkt i et annuitetslån med løpetid på 40 år og Husbankens 10-års 
fastrente på søknadstidspunktet. 
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Dialogverktøyet viser også sammenhengen mellom boligtilskudd og bostøtte. Under forutsetning av at 
kommunen leier ut boligene til husstander som har inntekter som ligger under øvre inntektsgrense for å 
motta bostøtte, vil alle leietakerne kunne motta bostøtte. 

Data som registreres i dialogverktøyet vil danne utgangspunkt for Husbankens behandling av søknad 
om boligtilskudd. Avklaring av, begrunnelse for og godkjennelse av de ulike økonomiske variablene i 
prosjektet danner grunnlaget for tilskuddsutmålingen i det enkelte prosjektet. 

Når det gjelder tilskuddsutmåling ut over 20 pst. så gjelder kravet slik det fremgår av retningslinjene 
for boligtilskudd. Det må bl.a. foreligge en beskrivelse av hvordan tjenestetilbudet i boligene skal 
gjennomføres. 

Husbanken forventer at bruk av verktøyet og dialog knyttet til nivået på de ulike variablene vil 
medføre større forutsigbarhet for kommunene. 
 

Arbeidsmål 5.2 Effektiv løsning av forvaltnings og driftsoppgaver  

5.2.1 Budsjettering og restanser  
Nedenfor førlger en orientering om bruken av tilsagnsrammer i 2009. For ytterlige informasjon om 
postene viser vi til vårt innspill til statsregnskapet for 2009.  
 
Tilskuddspostene  
 
Post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 
Hele tilsagnsrammen på 6 millioner kroner ble brukt opp i 2009. Av beløpet på 14,3 millioner kroner 
som ikke er utbetalt gjelder 6 millioner kroner tilsagn fra 2009 og 8,3 millioner kroner tilsagn fra 2008. 
Restansen (ikke utbetalt) skyldes at prosjektene skal gjennomføres før tilskuddet blir utbetalt.  
Prosjektene skal først få tilsagn, deretter skal de gjennomføres, og så kommer utbetalingen. 
 
Post 74 Tilskudd til bolig-, by - og stedsutvikling 
Tilskuddet vedrører i sin helhet utbyggingen i Groruddalen. I 2009 ble det gitt tilsagn om tilskudd på 
til sammen 43 millioner kroner fordelt på de tre formålene/strategiene slik: Helhetlig områdesatsing 
24,1 mill kroner, boligutviklingsstrategi 13.9 millioner kroner og tematisk satsing 5,0 millioner kroner. 
Disponibel bevilgning var 71,9 millioner kroner og det ble utbetalt 45,8 millioner kroner. Restansen 
skyldes at utbetalingene i stor grad skjer over 2 år. 
 
Post 75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 
Av en samlet tilsagnsramme på 1 258,9 millioner kroner i 2009, har Husbanken gitt tilsagn for 1 258,5 
millioner kroner. Av 1 258,5 millioner kroner gjaldt 812,7 millioner kroner utleieboliger, 364,7 
millioner kroner etablering til enkeltpersoner, 56,1 millioner kroner tilpasning, 10,2 millioner kroner 
prosjekteringstilskudd, 7 millioner kroner tilstandsvurdering og 7,7 millioner kroner heis. Når det 
gjaldt heis var det 2,8 millioner kroner ubrukt av de øremerkede midlene i 2008 som kunne brukes i 
2009 i tillegg til 5 mill kroner øremerket i 2009.  
 
Nær hele den disponible bevilgningen på 874,1 millioner kroner ble utbetalt. 
 
Post 78 Kompetansetilskudd  
Hele tilsagnsrammen på 93,2 millioner kroner ble belastet i 2009. Restansen på 23,2 millioner kroner 
skyldes at de flere prosjekter enn anslått ikke ferdigstilles samme år som det gis tilsagn og at 
ferdigstillelse kan skje opp til flere år etter tilsagn. Husbanken har opplevd et etterslep av eldre tilsagn 
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som ikke er utbetalt. Husbanken har i 2009 hatt fokus på å følge opp eldre saker, og restansen på 
posten er derfor mer enn halvert i forhold til året før. 
 
Post 64 Investeringstilskudd 
I alt 926,1 mill. kroner av tilsagnsrammen på 1 305 millioner kroner ble brukt i 2009. Av disponibel 
bevilgning på 492,1 millioner kroner ble det utbetalt 120,6 millioner kroner. Restansen på 371,5 
millioner kroner skyldes at det tar lengre tid fra tilsagn til utbetaling enn anslått i budsjettet. Ordningen 
var ny i 2008, og det tar noe tid før saksrutinene er etablert og prioriteringene gjennomført hos 
Fylkesmannen. Problemstillingene rundt tregheten i gitte tilsag og utbetalinger er nærmere forklart 
under kapittel 5.2.7 
 
Kap. 580 post 70 Bostøtte  
 
I bostøtte er det utbetalt 91,5 prosent av bevilgningen i 2009. Fra 1. juli ble det utbetalt noe høyere 
månedlige utbetalinger i og med at ordningen blir utvidet fra denne datoen. 
 
Rammene til boligtilskudd og kompetansetilskudd ble benyttet fullt ut.  
 
Lånerammen 
Husbanken har disponert hele lånerammen på 16 000 millioner kroner i 2009. Startlån var en prioritert 
ordning og alle kommunene fikk tildelt de lånebeløpene som det var søkt om. I alt er det fordelt 4 832 
millioner kroner i startlån til kommunene. På grunnlån og barnehager er det disponert henholdsvis 
9 613 og 1 553 millioner kroner.  
        
 
Tabell 5.2.a Husbankens hovedordninger 2005 – 2009, mill kroner 

2005 2006 2007 2008 2009

Tilskudd i alt 4092,9 4526,1 5166,6 5916,5 6546,9

580.70 Bostøtte,overslagsbev......................... 2093,6 2232,6 2321,5 2470,4 2953,6

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 ................ 207,0 322,0 583,0 828,4 647,5

582.61 Kompensasjon kirkebygg ................... 7,8 21,0 45,2 74,1 30,0

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 16 000  
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Tabell 5.2.b Tilskudd - Rammer og disponering i 2009, mill kroner 

Ordning
Ramme

2009
Disponert

 2009
Prosentdel

brukt
5 659,7 5 028,3 88,8

2 953,6 2 701,6 91,5

1 258,9 1 258,4 100,0

- for kommunal videretildeling....... 420,9 420,8 100,0

- direkte fra Husbanken................. 812,9 812,7 100,0

- prosjekteringstilskudd................. 10,2 10,2 100,0

- prosjektering til heis.................... 7,8 7,7 98,7

- tilstandsvurdering....................... 7,1 7,0 98,6

43,0 43,0 100,0

93,2 93,2 100,0

6,0 6,0 100,0

1 305,0 926,1 71,0

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

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

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

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

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

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

Kompetansetilskudd.......................

 
 
 
Tabell 5.2.c Lån – Rammer og disponering i 2009, mill kroner 

Ordning 2009
Disponert

 2009
Prosentdel

brukt
16 000,0 15 997,7 100,0

9 614,4 9 612,8 100,0

1 552,7 1 552,5 100,0

4 832,9 4 832,4 100,0

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

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

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

Grunnlån.......................................

 
 

5.2.2 Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingstiden kan tolkes på mange måter. Vi har definert saksbehandlingstid, som den tida ifra 
Husbanken mottar en søknad og frem til den får sitt første vedtak. Tabellen nedenfor viser 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på de forskjellige ordningene. 
 
 
Tabell 5.2.2: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 1-4. kvartal 
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Formål/Ordning

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
4.kvartal 2009 (dager)

Barnehagelån 16

Grunnlån til oppføring 16

Grunnlån til utbedring 12

Grunnlån til utleieboliger 11

Boligtilskudd til utleieboliger 17

Prosjekteringstilskudd 7

Tilskudd til tilstandsvurdering 7

Kompetansetilskudd 17

Startlån 19  
 

 5.2.3 Klager og tilbakekravssaker for bostøtte 
Det er i alt registrert 15 122 klager på bostøtte i 2009. Av disse var 278 ubehandlet ved utgangen av 
året. Av 14 844 avgjorte saker var 11 938 saker ordinære klager, mens 2 906 saker gjaldt spørsmål om 
søker feilaktig var falt ut av overgangsordningen. Det ble i september 2009 klart at en del saker som 
skulle vært omfattet av overgangsordningen ikke ble fanget opp i den maskinelle behandlingen. De 
aktuelle sakene ble i hovedsak korrigert gjennom klagebehandling i løpet av november og desember 
2009.  
Det er i løpet av året fattet 1 270 000 ordinære vedtak, hvilket gir en klagefrekvens på 0,90 prosent når 
vi ser bort fra de sakene som gjelder overgangsordningen.  
 
I 3. og 4. kvartal ble det mottatt henholdsvis 2 981 og 6 150 klager. Økningen i antall skriver seg først 
og fremst fra sakene vedrørende overgangsordningen, som i all hovedsak ble registrert i 4. kvartal. 
Klagefrekvensen for ordinære klager var 0,85 prosent i 3. kvartal og 0,88 prosent i 4. kvartal. Dette er 
omtrent samme nivå som i samme periode 2008. 
 
Husbanken har i 2009 intensivert arbeidet med kontroll og oppfølging av tilbakekravssaker. I 3. tertial 
ble til sammen 74 nye tilbakekravssaker meldt inn. Per 27. januar 2010 hadde Husbanken utestående 
krav på til sammen 1 987 000 kroner i 64 saker. 
 

5.2.4 Indikatorer på kompetansetilskuddet  
På bakgrunn av at posten for kompetansetilskudd fra 2010 er delt i post 77 og post 78, har det vært 
nødvendig å endre kravspesifikasjonen på enkelte av typene/kategoriene for tilskuddet. Vedtak om ny 
publiseringsløsning for alle kompetansetilskuddsakene tilbake til 2005 har medført behov for ressurser 
til IKT utvikling. Det nye systemet vil være i drift medio februar, og vil inneholde den nye 
klassifiseringen av kompetansetilskuddet.  
 
Under finnes statistikk for forbruk av kompetansetilskudd for hele 2009 baseres dermed på den 
”gamle” inndelingen. Av denne fremgår blant annet at 76 prosent av tilskuddet ble gitt til boligsosiale 
prosjekter.  
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Tabell 5.2.4 Forbruk av kompetansetilskudd, hele Husbanken - pr. 31.12.2009 

MÅL Boligsosiale prosjekter Antall Beløp 
%-andel av 
93,2 mill. 

1.1. Boligsos. planlegging og organisering 64 41 022 360 44,02 % 
1.2. Bolig for alle 38 18 198 240 19,53 % 
1.3. Hjelp til å bli boende 13 4 188 147 4,49 % 
1.4. Godt sosialt bomiljø 2 1 205 000 1,29 % 
1.5. Tilskudd til utdanning 84 1 514 415 1,62 % 
1.6. Diverse prosjekter 10 4 481 750 4,81 % 

 Sum mål 1 211 70 609 912 75,76 % 

 Steds- og boligkvalitetsprosjekter     
2.1. Universell utforming 13 8 144 200 8,74 % 
2.2. Miljø/energi 27 8 171 142 8,77 % 
2.3. Stedsutvikling 20 5 023 978 5,39 % 
2.4. Boforhold 0 0 0,00 % 
2.5. Boligforsyning 3 1 250 000 1,34 % 

 Sum mål 2 63 22 589 320 24,24 % 
 Sum mål 1 + 2 274 93 199 232 100,00 % 

13 610 Hvorav tilsagn v/boligsos.prosjekter 189 63 614 244 68,26 % 
13 620 Hvorav tilsagn v/forskning 25 12 615 292 13,54 % 
13 630 Hvorav tilsagn v/kriminalomsorg 5 2 825 496 3,03 % 
13 640 Hvorav tilsagn v/universell utforming 13 4 472 700 4,80 % 

Uten formål Hvorav tilsagn v/universell utforming 29 3 671 500 3,94 % 
13 650 Hvorav tilsagn v/bærekraft og miljø 13 6 000 000 6,44 % 

 Årets ramme 274 93 200 000 100,00 % 

 Resterende budsjett 2009 (+/-)   768  
 

5.2.5 Tapseksponering låneordninger  
Samlet ble det bokført et brutto tap i 2009 på 16,6 mill kroner. Tapet er noe høyere enn i 2008. Det 
likevel en del lavere enn gjennomsnittlig tap i femårsperioden 2004 -2008, som utgjorde i underkant av 
23 mill kroner. Med tilbakeføringer på tidligere tap på 3 mill kroner hadde Husbanken et netto tap på 
13,6 mill kroner i 2009. I tabellen nedenfor er tapene fordelt på personkunder og juridiske kunder 
(ikke-personlige låntakere). 
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Tabell 5.2.5  Tap på personlige og ikke-personlige låntakere i 2009 
Beløp i 1 000 kr Tap hovedstol Tap renter/omk. Tap i alt
Pers. låntakere 9 460 1 425 10 885
Ikke-pers. låntakere 3 477 2 292 5 769
Brutto tap 12 937 3 717 16 654
Tilbakeføringer 3 077
Netto tap 13 577  
 
Som det framgår av tabellen gjaldt nærmere 11 mill kroner tap på personlige låntakere. Til 
sammenlikning utgjorde årlig tap gjennomsnittlig ca 15 mill kroner i perioden 2004-2008. Tap på 
personkunder utgjør 65 prosent av det totale tapet i 2009.  Snaut 5,8 mill kroner eller 35 prosent  av 
totaltapet er tap knyttet til ikke- personlige låntakere. Sammenholdt med perioden 2004 - 2008 har 
andelen av totaltapet som er knyttet til personlige låntakere holdt seg relativt stabilt. Året 2009 har 
ikke i noen vesentlig grad bidratt til å endre tapseksponering og fordeling av tap mellom 
låneordningene. 
 
Mens Husbanken fortsatt opplever relativt beskjedne tap, har utviklingen vært en annen i 
privatbankene. Utlånstapene i bankene økte markert i 2009 (+45 pst), og beløp seg til i alt 9,4 mrd 
kroner. Dette er det høyeste utlånstapet i løpet av det siste tiåret. 

5.2.6 Rentekompensasjon til kirkebygg, og skoleanle gg 
Tilskudd til nybygg og utbedring av skoleanlegg 
 
I 2002 ble det innført en ny tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner der de kan få 
kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skolebygg. Ordningen skulle stimulere 
kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende 
anlegg. Målet var å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående skole fikk gode læringsforhold. 
I perioden 2002 til 2007 har kommunene og fylkene til sammen tatt opp lån for nær 15 mrd. kroner. I 
2008 ble det ikke gitt noen ramme, men i 2009 ble det gitt en ramme på til sammen 3 mrd. kroner etter 
en økning på 1 mrd. kroner i forbindelse med St.prp. nr 37 (2008 – 2009) ”tiltakspakka”.   
 
Ordningen ble fra og med 2009 utvidet og skulle i tillegg til skoler også gjelde offentlige 
svømmeanlegg som skolene skulle bruke i sin undervisning.  Det blir tatt sikte på en ny 
investeringsramme på 15 mrd. kr. Rammen vil bli faset inn over åtte år, og 3 mrd. kroner av disse skal 
fases inn i 2009. Fylkene og kommunene disponerte 2,7 mrd. kroner av rammen i 2009.  
 
Ved utgangen av 2009 hadde Husbanken registrert 1 629 prosjekter fordelt på 1 155 skoler. Bredbånd 
inngår i 671 prosjekter, og funksjonshemmedes behov er ivaretatt i 1 029 prosjekter i henhold til 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre. 
 
Grunnlaget som utløste en rentekompensajon på 605 millioner kroner i 2009 var at i alt 14 748 mill. 
kroner var benyttet av rammen på 15 000 mill. kr i perioden 2002 – 2007. Videre ble 2 701 mill. 
kroner benyttet av rammen på 3 000 mill. kr for 2009. 
 
Rentekostnadene for hele 20-årsperioden blir dekket med utgangspunkt i et tilsvarende lån med 
flytende rente i Husbanken. Rentekompensasjonen blir i hovedsak utbetalt en gang per år, nærmere 
bestemt i desember. Privatskoler er ikke omfattet av ordningen. 
 
Rentekompensasjon til kirkebygg 
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2005 å bidra til en ekstraordinær innsats for å sette i stand 
kirkebygg. Investeringsrammen ble fra og med 2009 utvidet med 800 millioner kroner og i forbindelse 
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med St.prp. nr. 37 utvidet med ytterlige 400 millioner kroner, slik at den totalerammen blir 2,5 
milliarder kroner.  
 
Grunnlaget som utløste en rentekompensasjon på 23 millioner kroner i 2009 var i alt 660 mill kroner i 
ferdigstilte prosjekter av 1 300 mill kroner i investeringsrammer 2005-2007. Av investeringsrammen i 
2009 er det gitt 675 mill kroner i tilsagn, men disse utløser ikke noe rentekompensasjon før 
prosjektene er ferdigstilt. 
 
Midlene skal gå til sikring og bevaring av kirkebygg, kirkenes utsmykking og inventar. Fredede og 
verneverdige kirker har høy prioritet. Ordningen omfatter alle menighetskirker i Den norske kirke. 
Søknad kan fremmes av kirkeeier eller kommune på vegne av kirkeeier. Kompensasjonen beregnes 
tilsvarende ordningen for skoleanlegg med basis i et serielån i Husbanken med 20-års løpetid.  
 
Ved utgangen 2009 er det i alt 627 registrerte kirkeprosjekter. Kirkeprosjektene omfatter 433 fredede 
eller verneverdige kirker, 190 ordinære kirkebygg, 2 tillegg og påbygg og 2 nybygg. Utbedring av 
gulv, tak, vindu og tårn, generell overflatebehandling og utbedring av elektrisk anlegg er de tiltakene 
som flest søkere ønsker støtte til å gjennomføre.  
 
Ved siden av rentekompensasjonsordningen er det fra 1. juli 2007 etablert en tilskuddsordning for de 
eldste kirkene, det vil si middelalderkirkene og andre kirker som er bygget før 1650. 
Tilskuddsordningen administreres av og finansieres fra Opplysningsvesenets fond. Mer informasjon er 
tilgjengelig i St. prp. nr. 1 (2009-2010) Kirke- og kulturdepartementet. 
 

5.2.7   Investeringstilskudd 
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 12000 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 med 783 mill. til 1.305 mill fra 
 i fjor. Det gir mulighet til etablering av ca 2500 nye/utbedrede sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. 
 
2009 
I 2009 er tilsagnsrammen for investeringstilskudd på 1305 millioner kroner, 783 mill mer enn i 2008. 
Pr 31.12.09 er 70 prosent belastet rammen, noe som tilsvarer 914 millioner kroner.   
 
I forbindelse med tiltakspakken ble tilsagnsrammen økt med 783 mill. kr for å bygge 1 500 flere 
enheter. Dette var en økning av antall plasser på 150 pst. Det tar tid for kommunene å planlegge og 
komme opp med gode sykehjems- og omsorgsboligprosjekter.  Det vil derfor være en viss treghet for å 
få fram nye prosjekter som ikke allerede hadde vært planlagt på det tidspunkt tiltakspakka ble lansert. 
Den økte tilsagnsrammen medførte imidlertid at det er gitt tilsagn til nærmere 1 000 flere plasser enn 
først forutsatt og at gitte tilsagn er økt med 404 mill. kr i forhold til opprinnelig ramme.  
 
Det er i hovedsak to regioner som har et lavt rammeforbruk; Region øst og Region Midt-Norge. 
Hovedårsaken til dette ser ut til å være at kommuner er kommet ulikt i planleggings- og 
gjennomføringsprosessen. I Region Midt-Norge har man anslått behovet til å være større enn tildelt 
totalramme, men kommunene ligger altså svært ulikt an i løypa mot en ferdig søknad.  
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En annen årsak til at rammen ikke har blitt brukt fullt ut er at rammen til boligtilskudd til utleieboliger 
også ble økt betydelig i forhold til opprinnelig ramme. Investeringstilskuddet og boligtilskuddet har 
delvis overlappende målgrupper.  Det er mulig å oppnå en høyere tilskuddsandel, og 
søknadsbehandlingen kan fortone seg noe enklere (fylkesmannen er ikke involvert i 
saksbehandlingen). Det har også i enkelte kommuner vært et ønske å kunne videretildele tilskudd til 
kommersielle aktører. Da det nå ikke er mulig å foreta en slik videretildeling, ser det ut til at dette har 
lagt en viss demper på investeringsaktiviteten. 
 
Husbanken har gitt avslag til prosjekter som var klare til å starte opp i 2009 i noen kommuner.  
Ved å gi avslag i stedet for å sette ”søknadene på vent” unngår man å binde neste års rammer opp på 
bekostning av kommuner som har større behov, men ikke søkt investeringstilskudd i 2009.   
 
Avslagene er begrunnet med at kommunen har høy dekningsgrad i forhold til andre kommuner. Noen 
prosjekter har fått avslag, men også en tilbakemelding om at de kan søke på nytt senere. Denne 
praksisen gir kommuner som ikke har søkt, men som har et stort behov, muligheten til å være først 
prioritert dersom de søker. ”Søk på nytt”-prosjektene kommer kun i betraktning dersom 
tilskuddsrammen ikke brukes opp på prosjekter i kommuner med lav dekningsgrad. Fylkesmennene 
ville ikke prioritere dem i 2009 eller de neste årene før de ser de neste årenes prosjektsøknader. Denne 
problemstillingen ble spesielt synlig helt mot slutten av 2009 da Husbanken overførte delrammer 
mellom regionkontorene for å få brukt opp totalrammen på 1 305 mill kroner.  
 
Saksbehandling  
Husbanken tar i mot foreløpige søknader og sender disse videre til Fylkesmannen for behandling.  
Fylkesmannen gjør en vurdering av søknaden og på bakgrunn av utfallet av denne vurderingen(ja, nei 
eller saken blir satt på vent) får kommunen tilbakemelding fra Husbanken. Pr 31.12.09 ligger det inne 
2396 foreløpige søknader. Mengden foreløpige søknader er stor, men i denne søknadsmassen er det 
enkelte kommuner som er kommet langt i planlegging og enkelte som er kommet relativt kort.   
 
 
Tabell 5.2.7.a Mottatte foreløpige søknader etter fylke, botype, tilskudd og kostnader 01.01.-
31.12.09 
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Mottatte foreløpige 
søknader i 2009

Boliger søkt i 
alt

Omsorgs-
boliger

Sykehjems-
plasser Beløp søkt

Hele landet 2 396 1 091 1 305 1 000 471
Fylke:
. Østfold 278 133 145 45 179
. Akershus 33 27 6 12 407
. Oslo 244 244     - 83 447
. Hedmark 38 20 18 10 180
. Oppland 150 79 71 72 044
. Buskerud 43 23 20 23 672
. Vestfold 273 119 154 150 401
. Telemark 101 16 85 53 233
. Aust-Agder 30 17 13 16 282
. Vest-Agder 62 46 16 38 271
. Rogaland 139 18 121 81 991
. Hordaland 56 46 10 24 791
. Sogn og Fjordane 98 38 60 52 697
. Møre og Romsdal 134 49 85 76 034
. Sør-Trøndelag 344 86 258 126 225
. Nord-Trøndelag 104 28 76 26 070
. Nordland 166 71 95 58 381
. Troms Romsa 80 8 72 46 486
. Finnmark Finnmárku 23 23     - 2 680
Region:
. Region øst 743 503 240 223 257
. Region sør 509 221 288 281 859
. Region vest 293 102 191 159 479
. Region Midt-Norge 582 163 419 228 329
. Region Bodø 246 79 167 104 867
. Region Hammerfest 23 23     - 2 680  
 
 
 
I oversikten over de endelige søknadene som vises i tabell 5.2.7.b under, er foreløpig mottatt søknad 
trukket ut. Derfor gir summen av foreløpig mottatt søknad og endelig søknad gir en oversikt over 
tilgangen på prosjekter som finnes pr fylke. Pr 31.12.09 har Husbanken mottatt 1971 endelige 
søknader fordelt på 802 omsorgsboliger og 1169 sykehjemsplasser.  
 
Kommunene sender inn endelig søknad til Husbanken, som gir tilsagn om tilskudd. Det er gitt tilsagn 
om totalt 1985 boenheter, fordelt på 748 omsorgsboliger og 1237 sykehjemsplasser. Til 
sammenlikning ble det i 2008 ble det gitt tilsagn til 469 omsorgsboliger og 671 sykehjemsplasser.   
 
 
 
 
Tabell 5.2.7.b Mottatte endelige søknader etter fylke, botype, tilskudd og kostnader 01.01.-
31.12.09 
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Mottatte endelige 
søknader i 2009

Boliger søkt i 
alt

Omsorgs-
boliger

Sykehjems-
plasser Beløp søkt

Hele landet 1 971 802 1 169 914 257
Fylke:
. Østfold 56   - 56 30 861
. Akershus 88 50 38 43 147
. Oslo 181 181     - 81 886
. Hedmark 2 2     - 914
. Oppland 60 39 21 28 665
. Buskerud 149 106 43 36 554
. Vestfold 168 24 144 90 339
. Telemark 56 29 27 27 060
. Aust-Agder 25 12 13 14 385
. Vest-Agder 152 51 101 85 162
. Rogaland 188 35 153 111 999
. Hordaland 273 62 211 138 078
. Sogn og Fjordane 16 16     - 5 839
. Møre og Romsdal 38 38     - 10 545
. Sør-Trøndelag 95 58 37 33 545
. Nord-Trøndelag 98 18 80 25 776
. Nordland 165 44 121 88 460
. Troms Romsa 86   - 86 53 698
. Finnmark Finnmárku 75 37 38 7 344
Region:
. Region øst 387 272 115 185 473
. Region sør 550 222 328 253 500
. Region vest 477 113 364 255 916
. Region Midt-Norge 231 114 117 69 866
. Region Bodø 251 44 207 142 158
. Region Hammerfest 75 37 38 7 344  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5.2.7.c Tilsagn om investeringstilskudd etter fylke, botype, tilskudd og kostnader 01.01.-
31.12.09 
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Hele landet 1 985 748 1 237 926 069 933 949

 Østfold 120 - 120 70 873 69 261
Akershus 82 44 38 40 729 40 729
Oslo 181 181 - 77 398 81 886
Hedmark 2 2 - 914 914
Oppland 60 39 21 28 707 28 665
Buskerud 149 106 43 37 961 36 554
Vestfold 166 22 144 90 600 89 538
Telemark 48 21 27 25 682 25 660
Aust-Agder 25 12 13 13 154 14 385
Vest-Agder 152 51 101 82 817 85 162
Rogaland 200 47 153 117 826 121 599
Hordaland 270 59 211 135 820 136 105
Sogn og 
Fjordane

16 16 - 5 589 5 839

Møre og 
Romsdal

38 38 - 10 545 10 545

Sør-
Trøndelag

49 12 37 9 835 9 835

Nord-
Trøndelag

94 18 76 23 616 23 616

Nordland 164 43 121 87 990 87 814
Troms 
Romsa

94 - 94 58 670 58 498

Finnmark 
Finnmárku

75 37 38 7 343 7 344

Tilsagns-
beløp

Søkt beløp i 
alt

Boenheter 
med tilsagn

Omsorgs- 
boliger

Sykehjems- 
plasser

 

5.2.8 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. 
 
I 2009 har Husbankens regionkontorer gjennomført 812 møter, seminarer, nettverkssamlinger, 
fagdager eller andre aktiviteter rettet mot eksterne deltakere. Rundt 18 500 personer har deltatt på disse 
arrangementene i regi av Husbanken. 
 
Tabell 5.2.9 viser fordelingen av arrangementer og deltakere på ulike type arrangement. Som det går 
fram av tabellen, var 48 prosent av kunnskapsarrangementene i 2009 i form av informasjonsmøter 
mellom Husbanken og ulike aktører på det boligpolitiske området. 29 prosent av deltakerne på 
husbankarrangementer i 2009 var med på seminar eller konferanse med fokus på boligpolitiske 
spørsmål. Sammenliknet med 2008 har totalt antall arrangement gått ned fra 825 til 812, mens antall 
informasjonsmøter har økt fra 315 til 387, en økning på 10 prosentpoeng fra 2008.  
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Tabell 5.2.9. Deltakere på husbankarrangementer for delt på type arrangement 1-4. kvartal 2009
Antall 

arrangementer
Andel 

arrangementer
Antall 

deltakere
Andel 

deltakere

I alt 812 100 % 18 349 100 %

Type arrangement:

Seminarer og konferanser 78 10 % 5 252 29 %

Andre arrangementer 91 11 % 834 5 %

Informasjonsmøter 387 48 % 5 691 31 %

Opplæring og kurs 111 14 % 2 495 14 %

Nettverksmøter 58 7 % 1 148 6 %

Fagdager 20 2 % 1 064 6 %

Befaringer 19 2 % 365 2 %

Ikke spesifisert 48 6 % 1500 8 %  
 
 
 
 

Figur 5.2.10. Husbankarrangementer etter tema
4. kvartal 2009
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Vedlegg 1 Oversikt over forskning/utredninger som H usbanken 
har igangsatt  
 

Pågående FoU-prosjekter  
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Prosjekter knyttet til Strategisk instituttprogram ”Vanskeligstilte på boligmarkedet – et dynamisk 
perspektiv, ved NOVA. Programperioden går fram til sommeren 2011. NOVA får totalt 8 mill fordelt 
over en fireårsperiode.  
 
Prosjekttittel  
 

Utførerer Ferdig Tema 

God bolig til vanskeligstilte 
 

Siri Ytrehus 
(HIBU) 

2011 1. ”Det offentlig boligtilbudet til eldre med 
sammensatte problemer”. Fokus på 
kommunenes planlegging i forhold til eldre 
og vanskeligstilte eldre (psyk/rus) 

2. ”Hjelp til egen bolig”. Bosetting av 
tidligere bostedsløs ungdom. Nesten alle i 
studien er tidl. barnevernsbarn. Gjeld er 
avdekket som et stort problem. 

 
Lokale forebyggende boligsosiale 
innsatser 
 

Siri Ytrehus 2011 Fokus på helse og bolig. Samarbeid med I. 
Anderson ved universitetet i Stirling. 
Komparativt fokus på likheter og forskjeller 
mellom Norge og Skottland. 
 

Boligkarrierer for 
lavinntektshushold 
 

Lars 
Gulbrandsen 

2011 Prosjektet ser på boligkarrierene til hushold 
med lave inntekter. Gjennom dette prosjektet 
studeres overganger mellom 
disposisjonsformer, spesielt ser vi på tidspunkt 
for overgang til eie, og de kommunale 
boligenes rolle i lavinntektshusholdenes 
boligkarrierer. Prosjektet drøfter ulike typer av 
risiko som hushold utsettes for over tid og 
disses innvirkning på boforholdene. Fokuset på 
risiko gjør at prosjektets resultater vil kunne 
bidra med kunnskap 
om hvordan hushold som er marginale i 
forhold til eie av bolig, påvirkes over tid av 
støtte til å ta skrittet over i eid bolig. Prosjektet 
vil utvikle den norske boligforskningen ved at 
longitudinelle data brukes til å analysere 
hvordan posisjonen på boligmarkedet utvikler 
seg over tid for hushold med lave inntekter. 
Dette er kun i begrenset grad gjort tidligere. 
 

Innvandrere og boligmarkedet 
 

Lars 
Gulbrandsen 

 Fokus på boforholdene til tre grupper av 
innvandrere i Norge. Skiller boligvalgene til 
innvandrergruppene seg fra nordmenn i 
lignende situasjoner? I tilfelle ja, hva er 
årsakene til dette. Kvalitative og kvantitative 
studier kombineres i prosjektet. 
Gjennomføringen er et samarbeid mellom 
NOVAs migrasjonsforskningsmiljø og 
boligforskerne. Prosjektet skal gi input til 
vurderinger av om settet av virkemidler i 
boligpolitikken er velegnet i forhold til 
preferanser og muligheter innen 
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innvandrergruppen.  
 

Virkemidler i den boligsosiale 
politikken 
 

Viggo Nordvik 2011 Her drøftes innretningen av virkemidlene i den 
boligsosiale politikken i Norge kritisk. Vi 
drøfter om kombinasjonene av tilbudsside og 
etterspørselstiltak i den norske boligpolitikken 
Er balansert og hensiktsmessig i forhold til 
målene. Når det gjelder dette spørsmålet er det 
en betydelig (og sprikende) internasjonal 
litteratur å forholde seg til. Hovedvekten i 
prosjektet ligger imidlertid på forholdet 
mellom eie og leierettede virkemidler. Norge 
har jo et atskillig større innslag av eierrettede 
virkemidler i den boligsosiale politikken enn 
det andre land har. Først og fremst vil vi sette 
fokus på betingelser for at eierrettede 
virkemidler skal 
være hensiktsmessige - både på husholds- og 
på boligmarkedsnivå. Prosjektet baserer seg 
først og fremst av teoretiske og prinsipielle 
analyser og internasjonale komparasjoner. 
Professor Christine Whitehead vil delta i 
arbeidet.  
 

Effekter av boligsosiale tiltak 
 

Viggo Nordvik 2011 I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan 
bruken av ulike former for boligtiltak påvirker 
boligsituasjonen for hushold. Mange av de 
boligsosiale virkemidlene påvirker den relative 
konkurranseevnen på boligmarkedet. 
Boforholdene vil derfor påvirkes både for dem 
som kommer inn under de enkelte ordninger og 
for dem som faller utenfor. Hva effekten av et 
tiltak er avhenger av hvordan situasjonen ville 
ha vært uten virkemidlet. For å studere 
effektene av boligtiltak vil vi bruke 
økonometriske verktøy.  
 

Doktorgradsprosjekter 
 

Anna Skårberg 2011 Arbeidet mot bostedsløshet – diakoni eller 
offentlig velferd? Om frivillige organisasjoners 
rolle i arbeidet mot bostedsløshet i Norge. 
  

Masteroppgavestipend 
 

Lars 
Gulbrandsen 

2011 ”Bygda i byen”, Ida Marie Henriksen (ferdig) 
”Rom for fellesskap”, Ingeborg Grønning 
(ferdig) 
”Statlig styring og lokale vedtak”. Komparativ 
studie av Moss og Halden og deres håndtering 
av bosetting av flyktninger, Kjersti Thorjussen 
(ferdig) 
”Bosetting av flyktninger i Oslo”, Zeshan 
Shakar (ferdig) 
Av fem øvrige stipendiater har ytterligere tre 
levert ved Høgskolen i Buskerud og to (fra 
NTNU og UiO) ventes å levere snart. Det blir 
også lyst ut nye stipendiater ila 2010. 
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Prosjekttittel Utfører Ferdig Tema 
 

Boligkarriere for startlånsøkere 
 
 

NIBR 2010 Fokus på hvordan det går med de som får 
avslag på søknad om startlån. 

Norsk boligpolitikk i forandring – 
et dokumentasjonsprosjekt 
 

NOVA 2010 Tilgjengeliggjøring og synliggjøring av 
sentrale dokumenter innen norsk boligpolitikk 

Kommunalt boligpolitisk 
planarbeid og organisering 

NOVA 2010 Fokus på å identifisere sentrale mekanismer og 
premisser for en god kommunal boligsosial 
planlegging og organisering 
 

Samfunnsøkonomiske resultater 
av boligpolitiske tiltak 
 

NIBR 2010 Identifisere offentlige kostnader og 
velferdsgevinster ved boligpolitiske tiltak og 
virkemidler 

Lys og helse Høgskolen i 
Buskerud 

2010 Lysets betydning for god alderdom i eget hjem. 
Stipendiatstilling 
 

Utredning desentraliserte mottak 
 
 

NIBR 2010 Samarbeidsprosjekt med UDI og IMDI 

Evaluering av grunnlån til 
oppføring 
 

Asplan Viak 2010 Evaluering av grunnlån til oppføring 
 
 

Levekårsundersøkelsen NOVA 2010  
Artikkelsamling som gir oppdatert informasjon 
om kunnskap om boligmarkedet. 
Levekårsundersøkelsen vil ikke bli 
opprettholdt i fremtiden, men erstattes av EU-
silc data.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljø, Energi og Universell utforming 
 
Prosjekttittel 
 

Utfører Ferdig Tema 
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Strategisk 
forskningsprogram 
Bærekraftig oppgradering 
av mellom- og 
etterkrigstidens 
boligblokker – med fokus 
på miljøvennlig 
energibruk og universell 
utforming 

SINTEF 
Byggforsk 

2012 Programmet er basert på en flerfaglig tilnærming 
og vil studere sammenhenger mellom 
oppgradering av boligkvaliteter som miljø og 
energi, universell utforming og byggeskikk, 
investeringskostnader og driftskostnader i 
eksisterende boligområder og boligbygg. 
Etterkrigstidens flerboligbygg utgjør et stort 
volum av boligmassen i norske byer og tettsteder, 
samtidig har denne delen av boligmassen 
betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av 
boligkvalitet. Prosjektet fikk midler første gang i 
2008. 

Professor II stilling NTNU 2011 Stillingen skal bidra til undervisningen innen 
temaene lavenergiboliger og passivhus. Personen 
i 
denne stillingen skal ta på seg ansvaret for å ta et 
helhetlig grep på undervisningen innen energi og 
miljø, både i forhold til kurs i grunnutdanningen 
og som etterutdanning. Et ledd i dette vil være å 
utvikle en modell for regionalt baserte 
kompetansegivende kurs hvor både sentrale og 
lokale 
Ressurser kan utnyttes. Enova og Husbanken 
støtter stillingen med like andeler. NTNU har 
også fått midler de to foregående årene.  

Lavenergiboliger og 
kostnadseffektive 
systemer for vannbåren 
varme 

SINTEF 
Byggforsk 

2009 Resttilsagn – prosjektet skal ferdigstilles i år.  

Bolig ABC og  
building SMART 

Boligprodusent
ene 

2009/2010 Prosjektet skal utvikle undervisningsopplegg 
knyttet til Bolig ABC og building SMART i 
grunnskolen. Prosjektet er delt mellom 
forskningsmidler og energi og miljø midler, får 
totalt 600.000,-. 

Kompetanseheving i 
byggesektoren 

Lavenergi-
programmet 
v/BNL 

2011 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. 
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En komparativ studie av 
energibruk i bygninger  

Senter for 
byøkologi 

2011 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. Resultatene fra studien skal 
presenteres både faglig og populærvitenskapelig 
for å nå ut til flere ulike typer aktører. 

Linesøya Passivhus Markør AS 2011 En eksisterende bygning skal konverteres til 
passivhusstandard. Bygningen er en skole fra 
1952 på 
Linesøya i Åfjord kommune. Denne skal 
restaureres til bolig, galleri og et verksted for 
design og 
kunst. Huset vil også bli universelt utformet. 
Huset vil bli et forbilde som etter ferdigstilling 
skal 
brukes til å promotere fremtidens byggeteknologi 
og miljøbevisst design for offentlige 
beslutningstakere, næringslivet og andre 
interesserte. 

Ombygging Brundalen 
trygdeboliger 

Boligstiftelsen 
for 
trygdeboliger 

2010 Boligstiftelsen for trygdeboliger skal foreta en 
omfattende rehabilitering av Brundalen 
trygdeboliger, og ønsker i den forbindelse å lage 
et pilotprosjekt på energieffektiv rehabilitering av 
Store boligbygg. Det er foretatt en 
mulighetsstudie og det er satt et energimål for 
rehabiliteringen 
Ned til passivhusnivå. Kompetansetilskuddet skal 
brukes til en utredning av valgte energiløsninger. 
Prosjektet er pilotprosjekt i SFPen til SINTEF 
Byggforsk 

BB2012 Møre og 
Romsdal 
Arkitektur-
forening 

2012 For å bidra til å skape en god arena og stimulere 
til og utvikle gode forbildeprosjekter når det 
gjelder energisparing og lavere klimautslipp har 
Møre og Romsdal Arkitektforeining (MAF) 
lansert ideen om et boligutstillingsprosjekt som 
foreløpig har fått arbeidstittelen bb2012 
(berekraftige bygg/bustader 2012). Målet er å få 
ferdig et utvalg prosjekter til juni 2012. 
Utstillingen skal omfatte både områdeutvikling og 
utvalgte ferdigstilte prosjekter. Kobling mellom 
flere fagmiljø er et virkemiddel. Nytenking på 
basis av ny kunnskap koblet med relevant 
tradisjonsbundet kunnskap er også ønskelig. 
Tilskuddet er til et forprosjekt. 
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Klimaråd underveis Fylkesmannen 
i Sør-
Trøndelag 

2009 Prosjektets hovedmål er å formidle informasjon 
om konkrete handlingsalternativer knyttet til den 
eksisterende og fremtidige klimasituasjonen for å 
skape engasjement og handling på alle 
samfunnsnivå, og som bidrar til at nasjonale og 
regionale klimamål blir nådd. 

Brøset – planlegging og 
realisering av en 
klimanøytral bydel i 
Trondheim 

Trondheim 
Kommune 

2011 Trondheim kommune deltar i Fremtidens byer og 
forskningsprosjektet ”Toward carbon neutral 
settlements. Processes, concept developement and 
implementation” med planlegging og realisering 
av et karbonnøytralt boligområde på Brøset som 
case. Prosjektet startet opp i 2008. 

Økonomi knyttet til 
bygging og drift av 
passivhus 

HiNT 2010 I dette prosjektet vil man se på den totale 
økonomien knyttet til området barnehager og 
passivhus, og gjennom simuleringer forsøke å 
avdekke: 
• Hvilke kostnader innebærer det å bygge 

barnehager etter passivhusnormen? Er dette 
mer, og evt. hvor mye mer, enn ved å følge 
dagens byggeforskrifter? 

• Hvilke kostnader og besparelser er det knyttet 
til drift av et passivhus kontra et tradisjonelt 
hus? 

• Hvordan blir de totale kostnadene for 
passivhus sett over hele byggets levetid? 

• Er det spesielle forhold som gjør at økonomien 
ved bygging etter passivhusnormen i 
barnehager er annerledes enn i eneboliger? 

Øvre Bakklandet 56 Bernt og Heidi 
Martinussen 

2011 Byggherre Bernt og Heidi Martinussen har 
ambisjoner om å bygge et passivhus på Øvre 
Bakklandet 56. Bygget må tilpasse seg en 
krevende reguleringsplan i det som for Trondheim 
oppfattes som et svært sensitivt område. 
Husbanken ga i 2008 støtte til innleie av 
konsulenttjenester og egen kompetanseheving for 
å sikre kvalitetssikring i planleggings- og 
prosjekteringsfasen. Det søkes nå om tilskudd til 
kvalitetssikring av byggeprosessen og evaluering 
av ferdig bygg. 

Tidsanalyse av byggverk Standard Norge 2011 Prosjektets hovedformål er revisjon av NS 3424 
Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og 
gjennomføring og veileder til denne samt 
utarbeidelse av underliggende ny norsk standard 
for bolig. 
 

Livssykluskostnader for 
byggverk 

Standard Norge 2011 Prosjektets hovedformål er revisjon av NS 
3454:2000 Livssykluskostnader for byggverk - 
Prinsipper og struktur. 
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ISO/TC 59 - 
Byggevirksomhet 
 

Standard Norge 2011 Internasjonal deltagelse i ISO TC 59 - Building 
construction og underliggende komiteer: - sikrer 
internasjonal forankring for resultater fra sentrale 
norske FoU prosjekter innen blant annet 
bærekraft, universell utforming og digital 
byggeprosess (buildingSMART) - skaper viktige 
kontaktpunkter og nettverk for norske FoU miljø - 
tilfører norsk BAE næring verdifull kompetanse 
fra andre internasjonale fagmiljøer. Tilskuddet 
skal gå til å drive og videreutvikle prosjekter 
knyttet til ISO/TC 59 og som støtte til deltakere 
og eksperter for prosjektene. Prosjektet vil blant 
annet bidra innen Husbankens satsningsområder 
miljø og universell utforming. ISO/TC 59 vil også 
gi viktige bidrag til en langt mer effektiv 
informasjonsflyt i byggeprosessen gjennom 
arbeidet med buildingSMART. 
 

Miljøstandardisering i 
BAE-næringen 
 

Standard Norge 2011 Hovedpunktene for arbeidet er: - I 
Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) "Om 
boligpolitikken" er en av de viktigste strategiene å 
øke antall miljøvennlige boliger og boområder. - I 
KRDs Miljøhandlingsplan for bolig- og 
byggsektoren 2009-12. - Internasjonalt har Norge 
en miljøvennlig BAE-næring og det har innenfor 
næringen vært gjennomført en rekke 
miljørelaterte FoU-prosjekter, - EU-kommisjonen 
har de siste årene tatt flere initiativ for å 
implementere miljøvennlige løsninger i BAE-
næringen. Europeiske standardiseringsprosjekter 
er et av virkemidlene som er tatt i bruk.  
 

Arbeidet med Norsk 
standard for passivhus og 
lavenergiboliger 
 

Standard Norge 2010 Kompetansetilskuddet skal gå til finansiering av 
sluttføring av prosjektet ”Norsk Standard for 
passivhus og lavenergiboliger”. Dette er 
tilleggsbevilgning for arbeidet med Norsk 
standard for passivhus og lavenergiboliger. 
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Avsluttede prosjekter  
 
Prosjekttittel  
 

Utførerer Ferdig Hovedfunn 

Utkastelser og tvangssalg. 
Utvikling og årsaker til 
økning. 

NIBR 2009 Stabilt lave tall for tvangssalg. Kraftig vekst av 
utkastelser mellom 2006 og 2007. Nedgang fra 
2007 til 2008. Disponeringsevnen til den enkelte 
og da særlig om en økonomisk vanskelig 
situasjon er kombinert med rus/psykiske lidelser 
synes å være den viktigste årsaken til utkastelser. 
Økt fokus på booppfølging må til for å 
forebygge. Tvangssalg kan bla forebygges 
gjennom bedre økonomistyring, økonomisk 
rådgivning og forhindring av uforsvarlig 
låneopptak 
 

Nettotilvekst av 
kommunalt disponerte 
utleieboliger 

ECON 2009 Nettotilveksten av kommunalt disponerte 
utleieboliger har ligger tilnærmet konstant 
mellom 2004 og 2007. En viktig årsak er 
manglende forankring og prioritering av det 
boligsosiale arbeidet i kommunene. En annen 
årsak er at politiske målsettinger ikke følges av 
økonomiske ressurser 
 

Etablering i eid bolig – 
virkemidler i Norge og 
England 

NIBR 2009 Delte eierskapsløsninger anbefales ikke ut fra et 
økonomisk perspektiv. Eksisterende ordninger, 
som kanskje særlig boligtilskuddet, bør vurderes 
å utvikles videre. Også andre boligøkonomiske 
ordninger bør heller vurderes framfor delte 
eierskapsløsninger.  
 

Rimelig boliger for 
vanskeligstilte 

SINTEF Byggforsk 2009 Prosjekt i to faser, hvor første fase var en 
kartlegging av 10 kommuner og deres tilbud av 
boliger for vanskeligstilte. Kartleggingen skal 
danne grunnlag for et modellutviklingsprosjekt i 
4 kommuner for hvordan å fremskaffe rimelige 
boliger.  
 

Kartlegging av 
bostedsløse 
 

NIBR 2009 Kartlegging av bostedsløse i 2008. Den viser en 
relativ økning i andelen bostedsløse på 7 % og 
økningen er størst i de mellomstore kommunene.  
 

Lavinnskuddsboliger  
 

NIBR 2009 Husbanken har i liten grad bidratt til finansiering 
av lavinnskuddsboliger i frittstående borettslag 
uten husleieforsikring i perioden etter endringene 
i borettsloven 15. august 2005 – kun åtte 
borettslag med til sammen 174 boliger. Disse 
borettslagene vil bli nøye fulgt opp av 
Husbanken. 
 

Evaluering av 
kompetansetilskuddet 

Asplan Viak 2009 Evalueringen konkluderer med at 
kompetansetilskuddet har bidratt til mye aktivitet 
og fokus på de boligsosiale utfordringene i 
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kommunene. Det er likevel vanskelig å måle 
eksakte effekter.  
 

Utenfor de boligsosiale 
virkemidlene 

NOVA 2009 Samspill mellom virkemidlene er ikke 
nødvendigvis et mål i seg selv. Ulike virkemidler 
skal avhjelpe ulike problemer i ulike situasjoner. 
Vel så viktig å se på praksis i kommunene som 
virkemidlene isolert.  
 

Omsorgsboliger for 
psykisk syke. Evaluering 
av Husbankens arbeid 

NIBR 2009 Fleksibel praksis av retningslinjer har ført til 
brudd med retningslinjer for ”gode kvaliteter” og 
uu. Få boliger er integrert i ordinær boligmasse. 
Kommunene er stort sett fornøyd med 
finansiering av bygging, men lite fornøyd med 
finansiering av drifting. Hovedårsaker til fravær 
av bygging er enten at det er nok boliger eller 
manglende midler til drifting. 
  

Boligsosial organisering i 
kommunene. Kvalitativ 
studie 

NOVA 2008 Kommunenes organisering på feltet er svært 
fragmentert. Særlig mangelen på samhandling 
mellom det strategiske og det operative nivå i 
kommunene kan få uheldige konsekvenser for en 
helhetlig tilnærming til de boligpolitiske 
utfordringene.  
 

Nasjonal survey om 
boligsosial organisering i 
kommunene 

Rambøll 
Management 

2008 Survey til alle landets kommuner viser stor 
variasjon og fragmentering av den boligsosiale 
organiseringen. NOVA har bygget videre på 
disse funnene i sin kvalitative studie.  
 

Samspillet mellom 
bostøtte, boligtilskudd og 
startlån 

NIBR 2008 Samspilleffektene mellom de ulike økonomiske 
virkemidlene er begrenset. Det manglende 
samspillet er tydeligst for barnefamilier med to 
voksne og to barn.  
 

Boligeie blant 
husholdninger med lave 
inntekter 

NOVA 2008 Høy inntekt medfører eie når familien får barn, 
mens det får de med lave inntekter ikke er en slik 
sammenheng.  
 
 

Bostedsløse i små og 
mellomstore kommuner 

NIBR 2007 Delstrategier i ulike kommuner har mange 
fellestrekk, men kommunale erfaringer og 
spesifikke problemsituasjoner bidrar til ulike 
strategiske valg. 
 

 
 

  
 
  



   

59 

 

Vedlegg 2.  Kompetansetilskuddsprosjekter  
Kompetansetilskuddet bidrar til å økt måloppnåelse under flere arbeidsmål,  men det kan være 
utfordrende å synliggjøre på hvilken måte. I teksten under vil det bli gitt en kort oppsummering av 
enkelte prosjekter som har fått støtte en tid tilbake, og der Husbanken har fått tilbakemeldinger i 
etterkant av prosjektperioden.  
 
Flere av prosjektene som det har blitt gitt kompetansetilskuddsmidler til har vært modell for nye 
prosjekter som er startet opp, og erfaringer og lærdom fra prosjektet videreføres til nye tiltak.  Stikkord 
for flere prosjekter er at en gjennomgang av kommunale rutiner. For eksempel har samarbeid mellom 
Moss Kommunale Eiendomsselskap og sosialtjenesten i prosjektet ”Kontra utkastelser” medført en 
reduksjon i antall begjæringer og utkastelser.  
 
En del av prosjektene går over til å bli varige. Kvinnehuset i Bodø kommune var i utgangspunktet et 
spleiselag mellom Husbanken, kommunen og Fylkesmannen i Nordland. Etter at prosjektperioden gikk 
ut i 2008 driftes prosjektet i dag av kommunen.  
 
Prosjekt ”Kontra utkastelser  ” 
I Moss kommune er antallet utkastelser halvert fra 2004 til 2008. I løpet av 2008 kom 109 begjæringssaker inn 
til namsmannen i Moss, men bare 15 endte i utkastelse. Til sammenlikning kom det i 2004 inn 209 begjæringer 
og 31 endte med utkastelse. Årsaken til reduksjonen kan være dette prosjektet.   
 
Prosjektet ble etablert i 2007 med kompetansetilskudd fra Husbanken. Målet var å få ned antallet utkastelser 
gjennom forbedrede rutiner i sosialtjenesten og hos kommunale eiendomsselskapet, samt å skape en bedre 
dialog og samarbeid mellom utleiere, leietakere, sosialtjenesten, namsmannen og andre aktører. Å få kontakt 
med alle som står i fare for å bli kastet ut så tidlig som mulig har vært sentralt. Prosjektet startet med å kartlegge 
utkastelsesproblemene i kommunen. Kartleggingen viste at de fleste begjæringene gjaldt ubetalt husleie. I 
tillegg dreide det seg om bråk eller hærverk eller at leieforholdet ble sagt opp. Mange oppsøker ikke hjelp før 
begjæringsprosessen har kommet langt, og noen venter helt til namsmannen har gjennomført utkastelsen og 
skiftet lås i døra. Dessuten er det en del som ikke åpner posten de mottar. Kartleggingen viser at barn er 
involvert i en av fire utkastelsessaker, at det rammer mange flere ganger og at mange av husstandene tidligere er 
kjente fra sosialtjenesten. De kommunale leilighetene står for en fjerdedel av alle begjæringssakene og for 
leietakerne i de kommunale leilighetene ender en større andel enn i utvalget ellers med at utkastelsen 
gjennomføres.  
 
En del av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Leieboerforeningen. De har deltatt aktivt med å øke 
huseieres kunnskap om husleierett, spesielt ved å spre kunnskap om «varslingsregelen» – Husleielovens § 9-11 
– noe som er blitt svært godt mottatt. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i å endre rutiner i sosialtjenesten og i 
Moss Kommunale Eiendomsselskap (MKE). Gjennom nye rutiner i sosialtjenesten skal kjennskap til 
betalingsmislighold raskt føre til kontakt med leietaker og tett oppfølging med råd og veiledning.  
 
Dersom begjæringer og utkastelser skal reduseres, må sosialtjenesten komme på tilbudssiden og ha en mer aktiv 
rolle. Den enkelte klient må ikke lenger oppsøke hjelpeapparatet selv for å få hjelp. Hjelp fra sosialtjenesten 
består ikke bare av økonomisk hjelp; hvis sosialtjenesten kommer tidlig i kontakt med leietaker, vil det ofte 
være tilstrekkelig med informasjon, råd og veiledning. Før prosjektet ble igangsatt sendte  MKE  kopi til 
sosialtjenesten av purring på husleie til kommunale leietakere. Det var ingen systematisk oppfølging av disse 
purringene. Etter at nye rutiner ble innført i sosialtjenesten, har det blitt jobbet målrettet med purringer på 
husleie fra MKE. I den nye rutinen blir det sendt begjæring om utkastelse cirka 47 dager etter forfall på husleie. 
Tidligere gikk det cirka tre måneder.  At tiden fra forfall på husleie og til begjæring nå er halvert, kan føre til en 
økning i antall begjæringer, i hvert fall på kort sikt. Men raskere oppfølging kan også medføre bedre oversikt og 
lavere restansebeløp. 
 
Både antall begjæringer og antall gjennomførte utkastelser ble redusert i prosjektperioden. Selv om det er 
mange  faktorer som påvirker tallene for utkastelser og begjæring,  er det  imidlertid et  inntrykk av at en i et 
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større antall begjæringssaker nå finner andre løsninger enn utkastelse. Husbanken har ut fra de gode erfaringene 
fra prosjektet utvidet støtten med ett år. Moss kommune skal da jobbe videre med implementeringen i tjenestene 
og utarbeide et erfaringsnotat som kan brukes av andre kommuner.  
 
TOG - Tiltak overfor gjengangere.  
TOG er rettet mot domfelte med mange og hyppige lovbrudd for å forbedre løslatelsesarbeidet og fremme 
integrering i samfunnet.  Tiltaket startet i 2001 og den vellykte boligdelen startet i 2006 med målet at 
prøveløslatte skulle sikres en bolig fra dag én utenfor murene og få oppfølging av TOG. Både Friomsorgen og 
fengselsansatte er med i prosessen som starter i fengselet og fortsetter med oppfølging etter at den innsatte er 
løslatt på prøve. Siden 2006 har bare en av rundt 120 som har deltatt i TOG blitt løslatt uten bolig å flytte inn i. 
Andre fengsler og kommuner viser interesse for boligprosjektet som nå føres videre fra TOG -avdelingen i Oslo 
fengsel til to nye kontraktsoningsavdelinger i samme anstalt. Prosjektet med å prøve ut erfaringene fra og 
metodene for samarbeid, boligkartlegging og boligframskaffelse i to nye kontraktsavdelinger, er planlagt å vare 
i tre år. Det er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region øst, Oslo friomsorgskontor og Oslo fengsel, med 
finansiering fra Husbanken. 
. 
Det spesielle med TOG er at kontaktbetjenter kan arbeide med å gi oppfølging både utenfor murene. På samme 
måte arbeider ansatte i Friomsorgen også innenfor murene. Både i og utenfor ansvarsgruppemøter må 
prosjektmedarbeiderne samarbeide tett med sosialtjenesten og andre tjenestesteder i kommunen. Målet er å sikre 
den innsatte egnet bolig den dagen vedkommende løslates. Mange blant gjengangerne har betydelige sosiale, 
psykiske, fysiske, økonomiske eller rusrelaterte problemer og ikke sjelden har kommunen allerede gjort flere 
forsøk på å finne egnet bolig, uten å lykkes.  
 
Arbeidsformen i TOG tilpasses underveis, men har noen hovedpilarer: utarbeidelse av individuelle planer for 
bosettingsarbeidet i god tid før løslatelse, å arbeide sammen med den domfelte i ansvarsgruppe og å følge den 
innsatte både under soningen og etter løslatelsen. Å arbeide så tidlig som mulig med at bolig skal være på plass 
etter løslatelsen er det viktigste, det er derfor nødvendig med kunnskap om både boligmarkedet og til personen 
som skal ha bolig. Kunnskapen skapes der innsatte og ansatte samhandler mye, samt å få del i sosialtjenestens 
erfaringer med hvordan innsatte fungerer ute. 
 
Safir  
Inspirert av Boligskolen SAFIR er en håndfull tiltak etablert rundt om i Norge. Ansatte og tjenestemottakere fra 
blant annet NAV i Ørsta og Fræna kommune, Bærum kommune, Ila Fengsel, Senter for oppvekst i Drammen, 
Kirkens Bymisjon og Blåkors har deltatt i kurs i regi av SAFIR, det tema var utvikling av boligskolekurs og 
metodikk for likemannsarbeid og brukermedvirkning. SAFIR var først ute med å involvere personer med 
relevant livserfaring til å holde boligkurs for andre i sårbare bosituasjoner. Involvering av personer med relevant 
livserfaring i arbeidet i både planlegging og gjennomføringen av kursene på Boligskolen er helt nødvendig for å 
treffe målgruppas behov. Dette  har sin bakgrunn i at mange som mottar hjelp fra «systemet» opplever å få 
«boopplæring» tredd ned over hodene.    
 
 
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. 
 Bydel Gamle Oslo har i underkant av 40.000 innbyggere, og disponerer totalt nærmere 1700 kommunale 
boliger. Et område på Tøyen og Grønland har høy konsentrasjon av kommunale boliger, noe som gir 
utfordringer knyttet til bomiljø og booppfølging. I 2005 valgte bydelen å opprette et bomiljøprosjekt som hadde 
som mål å sikre større integrering av nye beboere, tilby booppfølging og generelt bidra til et bedre bomiljø i 
områdene. 
 
Bakgrunnen for prosjektet var at bydelen fikk disponere ca 50 innleide boliger for vanskeligstilte i dette 
området.  Området var preget av en høy konsentrasjon av kommunale boliger, og samtidig vedvarende 
byggevirksomhet. Bydelen ønsket å bidra til at området ble et godt sted å bo og til at de nye beboerne fikk hjelp 
til bomestring. Prosjektet har hatt tilgang til eget kontor på området med en prosjektmedarbeider som har vært 
en aktiv del av miljøet. Dette har bidratt til at det har vært lettere å ta tak i ulike problemer som har oppstått i 
bomiljøet umiddelbart slik at de ikke har fått grobunn til å bli større eller spre seg. Beboerne har også hatt 
mulighet til å kontakte prosjektmedarbeideren ved behov for individuell booppfølging.  
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Prosjektet har videreformidlet hjelpebehov til bydelens øvrige tjenesteapparat, som sosialtjenesten og 
booppfølgingstjenesten. Erfaringen viser at delaktighet øker beboernes ansvar for eget bomiljø. Prosjektet har 
hatt fokus på at beboerne selv i størst mulig grad skal mestre oppgaver som dreier seg om boligen eller 
bomiljøet. Dugnader er et eksempel på aktiviteter som jevnlig har vært arrangert. Satsing på Bomiljøkontoret 
har gitt økt trivsel i boliger og bomiljø. Samt det å kunne stikke innom kontoret ved behov er noe beboerne  
synes har vært spesielt bra. Nærhet, tilgjengelighet og lite byråkrati verdsettes. På bakgrunn av de erfaringer 
som bydelen har opparbeidet seg gjennom dette prosjektet, er det igangsatt et lignende prosjekt i en annen 
kommunal utleiegård på Tøyen.  
 
 
Fremtid for meg, Drammen Fengsel 
Prosjektet avsluttes juni 2010 etter en varighet på 2,5 år. I prosjektperioden er foretatt kartlagt og identifisert av 
nøkkelpersoner, samt etater som er viktige for å beholde eller skaffe bolig ved varetektsfengsling eller soning. 
Ved hjelp av endrede turnusordninger i fengselet har den domfelte færre kontaktbetjenter å forholde seg til og  
hjelp til å beholde og skaffe bolig. Gjennom prosjektet er det utført endring av eksisterende arbeidsrutiner som 
faste møtepunkter mellom kommunalt- og statlig hjelpeapparat og fengselet. Det deltar 23 personer i prosjektet 
og flesteparten er løslatt, og deltakere som ikke hadde bolig, har fått kommunal bolig. Noen er løslatt til 
døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten.  
 
Noen deltakere som hadde bolig under soning, fikk hjelp til å beholde denne under soningen. Det er også noen 
av deltakerne som flyttet til sine foreldre.  
 
Fra barneverntiltak til boligetablering   er del av et større utviklingsprosjekt i Drammen kommune med 
hovedfokus på ettervern for ungdom som har hatt tiltak i barnevernet.  Prosjektet har fått  svært godt omtale i 
NOVAs underveisevaluering av utviklingsarbeid. (NOVA notat 5/2009 "Utsatte unge 17-23 år i 
overgangsfaser).  
 
Prosjektet baseres på helhetlig oppfølging for ungdom mellom 17 og 23 år. 20 unge har fått hjelp til egen bolig 
og er gitt helhetlig oppfølging; skole, fritid og praktisk bistand. 10 personer har hatt oppfølging av egen 
miljøarbeider knyttet til prosjektet. Eksempel på bistand er veiledning i hjelpe- og støtteapparat, delta på 
boligvisninger, opprette konto, gjennomgå post, oppfølging av husleiekontrakter, betalingsrutiner, hjelp til 
deltakelse på skole og jobb. Flere av ungdommene har i tillegg til individuell oppfølging også deltatt i 
gruppeaktiviteter tilknyttet prosjektet. En dialoggruppe bestående av ungdom som har eller har hatt tilknytning 
til barnevernet, har gitt viktige innspill til utvikling av tiltak i prosjektet. En viktig del av arbeidet har vært å 
kartlegge bolig og oppfølgingsbehov for ungdom, samt gi innspill til kommunens boligsosiale handlingsplan. 
Disse blir vektlagt når kommunen nå skal rullere denne. Prosjektet har mottatt kompetansetilskudd i 3 år og 
ferdigstillelse 06.05.10.  
 
Froland kommune – prosjekt Boteknisk veileder: 
Prosjektets mål er  å få utsatte grupper til å bli boende i boligen. Prosjektet varte fra oktober 2007 til oktober 
2009. Målgruppen var mennesker med dårlig boevne, psykisk syke, rusmisbrukere og personer med 
dobbeltdiagnose.  Personer ble fulgt opp med tiltak knyttet til bolig gjennom vedlikehold/nybygg. Det har vært 
reparasjoner av kledning, tak, maling, støping, laging av tegninger og prisoverslag.  Videre har det vært hjelp til 
snørydding og hagearbeid, noe enkelte brukere har vanskelig for å utføre selv. Brukerne har i ettertid gitt uttrykk 
for at de er fornøyde med arbeidet som er utført, at situasjonen er blitt bedre og at dette har vært en positiv 
opplevelse. Spesielt har mange vektlagt økt sosialt samvær.  Prosjektet har styrket det boligsosiale arbeid i 
kommunen, med særlig henblikk på å bli værende i varig eid / leid bolig. Evalueringen viser at det er oppnådd 
endringer og forbedringer på følgende områder: 
• Organisering av prosjektet 
• Prosedyrer og saksbehandling i prosjektet 
• Videreføring av prosjektet,  
• Kvaliteten i kommunens miljøarbeidertjeneste. 
• Aktivisering av deltakerne for å gjøre de i stand til å ta vare på egen bolig, og endres deres holdning og 
innstilling til egen bolig. 
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• Målsettingene som ble satt  i strategien i ”På vei til egen bolig”. 
 
Grimstad kommune – prosjekt ”Forebygge bostedsløshet: 
Prosjektets varighet var fra september 2006 til desember 2009. Det videreføres med noen justeringer med 
tilskudd fra Fylkesmannen. Målet var at antall unge bostedsløse skulle reduseres, og var rettet mot de som hadde 
behov for bistand til å komme seg videre. Nær samtlige deltakere i prosjektet har fått bedret sin livskvalitet ved 
å forebygge psykiske vansker og utvikling av rusmisbruk, dessuten forhindre tilfeldige boalternativ. Prosjektet 
har vært vellykket ved at prosjektdeltakerne har tatt et steg videre ut fra sine  egne forutsetninger og mål. Det er 
også brukt tid på å trekke inn aktuell familie til deltakerne. Flere av deltakerne hadde lite eller dårlig kontakt 
med sine nærmeste. Prosjektet har bidratt til at denne kontakten har blitt bedre og at familien er blitt en ressurs. 
For enkelte har prosjektet bidratt til å bryte uhensiktsmessige relasjoner som var uheldige for deltakerne.  
 
Erfaring viser at enkelte unge ikke bare trenger veiledning med å utføre ordinære gjøremål, noen trenger også 
hjelp til å avlæres det de har med seg hjemmefra. Prosjektet har vist at deltakerne har mottatt og nyttiggjort seg 
undervisning/veiledning i form av individuell oppfølging. 
 
• Prosjektet har ført til endringer i kommunens regelverk for tildeling av startlån og boligtilskudd. 
Grimstad kommune bruker nå Husbankens retningslinjer.  
• To av deltakerne har deltakelse i prosjektet har klart å kjøpe seg egen bolig.  
• Prosjektet har vært med på å synliggjøre behov for flere kommunale utleieboliger til vanskeligstilte.  
• Det har ført til at kommunen har vedtatt å bygge fire boliger i 2010 hvor de som bosettes "hentes" blant 
prosjektdeltakerne. Boligene vil tilknyttes en boveiledertjeneste som kan gi oppfølging der det er behov. 
• Her har de hatt en god prosess både i forhold til politikere og ledere. Det er stor politisk vilje i 
kommunen for å gjøre noe for denne gruppen.  
• Boligene etableres i et nytt boligfelt og man har vært smart i ordbruken ved å ha kalt dem 
”ungdomsboliger” som alle i utgangspunktet kan søke på. 
 
 
Frå plan til funksjonell bustad- Stord kommune 
 
Stord kommune gjennomførte rullering av boligsosial handlingsplan i 2007 og hovedmålet var da å organisere 
det boligsosiale arbeidet i kommunen slik at de ulike ordningene kunne nyttes til beste for brukerne. Kommunen 
har hatt flere prosjekt med mål å om å bygge boliger til personer som trenger  hjelp til å etablere seg i bolig og 
kommunen ønsket å samordne en modell for boligbygging uavhengig av målgruppe. I tillegg har det vært 
problematisk å bygge til en så lav pris at målgruppen kunne ha råd til å bo i husene. Effektmål var at personer 
med behov for bistand i boligspørsmål, og som fulgte vilkår for hjelp etter Sosialtjenesteloven § 4 -3, skulle få 
hjelp av kommunen til å skaffe seg bolig med andre i samme situasjon. Kommunen skulle bestemme  leie eller 
kjøp av boliger. Boligene skulle kunne realiseres innenfor en tidsramme på 18 måneder. Ved utgangen av 2009 
hadde Stord kommune søkt om lån/tilskudd til 21 boliger – og det  er i tillegg  gitt tilsagn til ytterlige 8 boliger .  
 
 
Bu trygt – Bu godt. -Klepp kommune, er et av tiltakene i kommunens Boligsosiale handlingsplan 2007- 2010. 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt med fokus på kommunens boligsosiale handlingsplan. Utfordringen i 
prosjektet er ” Kan økt kompetanse og samarbeid gi flere muligheter til å bo godt?  
 
Målet er å utvikle en modell som sikrer god forvaltning i boligsaker. Målgruppen er personer med rus/psykisk 
lidelse og målet er at 20 % flere med rus/psykisk lidelser skal eie bolig og at flere av dem skal mestre å bo i 
egen bolig. Oppfølgingstilbudet tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Kompetanseprosjektet har en 
overordnet målsetting med bl.a. å utvikle kompetansen i arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet. Det har 
vært arrangert studietur til Danmark for politikere, administrasjon og fagpersonell, samt nettverkssamlinger, 
kurs og konferanser. Flere av tiltakene i prosjektet er blitt iverksatt etter inspirasjon fra nettverkssamlingene og 
studietur. Selv om kommunen har oppnådd gode resultater i prosjektet gjenstår noe arbeid. I søknaden har 
kommunen vektlagt fremskaffelse av boliger til bostedsløse og andre vanskeligstilte, det er også laget en strategi 
for boligfremskaffelse. Kommunen er i gang med et samarbeid med en privat utbygger som skal bygge 8 boliger 
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nå i første omgang. Pr. desember 2009 var det gitt tilsagn/tilskudd til boligene, men det er behov flere boliger og 
forskjellige typer boliger. Det vil bli laget egen strategiplan for framskaffelse av boliger. 
 
Mye arbeid er også gjort mht bedre forvaltning og samarbeid internt i kommunen i forhold til  virkemidler. 
Kompetansen er økt, samarbeid i boligsaker går i positiv retning, imidlertid mangles det en modell som sikrer 
samordning og optimal utnyttelse av Husbankens virkemidler som f. eks tettere samarbeid med 
Kriminalomsorgen om bosetting ved løslatelse fra fengsel. 
 
Vi gjør så lite med bare hus – Rana Kommune 
Erfaringene fra dette prosjektet er at rusavhengige får hjelp og oppfølging på hjemmebane, klarer de å skape seg 
et hjem og bli boende. Fra å arbeide kontorbasert begynte ansatte i sosialtjenesten i kommunen  å arbeide 
oppsøkende i boligene uten å stille vilkår om rusfrihet. Kommunen intensiverte også arbeidet med å skaffe gode 
boliger. Med hjelp av Husbankens virkemidler var det også noen av deltakerne  som klart å kjøpe seg egen 
bolig. Erfaringene fra prosjektet viser at rusavhengige ruser seg mindre når de har gode boligforhold. Da blir det 
også lettere å ta tak i andre ting, som utdanning, arbeid, økonomi og helse. Nå er prosjektet avviklet og 
tenkemåten integrert i det boligsosiale arbeidet i kommunen. Viktig faktorer for å lykkes er bruk av individuell 
plan, tett tverretatlig samarbeid, bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte. Prosjektet er en oppfølging av Rana 
kommunes boligsosiale handlingsplan. Målet har vært å gi rusavhengige et godt boligtilbud. Dette har 
kommunen klart ved individuelt tilpasset oppfølging i egen bolig. Kommunen har et bredt fokus på utfordringer 
i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet. Rana kommune mottok statens tiltakspris for bostedsløse i 2005 
for prosjektet ”vi gjør så lite med bare hus”. Kommunen har etablert differensiert botilbud innenfor den 
ordinære boligmassen, oppnådd tverrsektorielt samarbeid rundt den enkelte bruker, flyttet ressurser og endret 
fokus – fra kontroll og gruppetiltak til individrettet bistand, og har hatt som 
 
 
Kvinnehuset- Bodø kommune 
Kvinnehuset  ble vedtatt etablert som et tilbud til den aller svakeste gruppen – kvinner med alvorlig 
rusmiddelmisbruk kombinert med psykiske lidelser. Bakgrunnen var arbeidet med Boligsosial Handlingsplan 
hvor det ble gjennomført en omfattende kartlegging og evaluering av kommunes tjenestetilbud til vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Bodø kommune tok i bruk kunnskap fra tilsvarende ”kvinneprosjekter” i Bergen og Oslo, og 
har gjennom dette utviklet et lokalt tilpasset tilbud. Ved å låne fra andre og tilføre noe nytt, utvikles ny 
overførbar kunnskap. Tiltaket er et varig bo - og omsorgstiltak for kvinner med rusproblematikk. I tillegg 
rommer huset en akutt/kriseplass, som er tenkt å være et midlertidig tilbud inntil andre varige boalternativ er 
funnet.  
 
Beboerne i Kvinnehuset har selvstendige leiligheter med egen leiekontrakt i hht. Husleieloven. Det er etablert 
heldøgns miljøtjeneste i egen personalbase, og beboerne har hver sin primærkontakt. I tilknytning til 
personalbasen er det opprettet en fellesstue, som er arena for fellesaktiviteter.  
 
Kvinnehuset har utviklet er nært samarbeid med Nordlandssykehuset avd. psykiatri. Samarbeidet har avdekket 
behov for et tilsvarende bo - og omsorgstilbud for kvinner med alvorlige psykiske lidelser. Det er forsøkt med et 
konkret samarbeid hvor Nordlandssykehuset stiller med egne personalressurser som støttetjeneste knyttet til en 
beboer på kvinnehuset. Kvinnehuset har også utviklet et samarbeid med Bodø fengsel. Herunder vurderes 
mulighet til å bruke en leilighet i Kvinnehuset til besøksbolig for barn av kvinnelige innsatte. Det vurderes også  
mulighet for å innarbeide denne besøksleiligheten som et interkommunalt tjenestetilbud.  I utgangspunktet var 
prosjektet et ”spleiselag” mellom Bodø kommune, Husbanken og Fylkesmannen i Nordland /SH- dir. Prosjektet 
er gradvis faset over på kommunale budsjetter, og fra 2008 var prosjektperioden over. Bodø kommune overtok 
da i sin helhet det økonomiske ansvar for tiltaket.  I desember 2009 er det fortsatt full drift ved Kvinnehuset i 
regi av Bodø kommune og Frelsesarmeen. 
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Tabell 1.  Mottatte søknader for utvalgte ordninger per 31. desember 2005–2009.          
Saker, boliger1 og totalt og gjennomsnittlig søknadsbeløp 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. kvartal                                           Beløp     Gj.sn. 
                                                       søkt    beløp søkt 
                                      Antall Bolige r  totalt,  pr. bolig, 
                                      saker   i alt   mill. kr.  hele kr. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grunnlån til oppføring: 
 .2005                                   731   6 43 8   6 659,3   1 034 374 
 .2006                                 1 067   6 85 3   8 011,3   1 169 014 
 .2007                                   838   4 61 8   6 855,4   1 484 488 
 .2008                                 1 181   6 51 9  10 950,8   1 679 835 
 .2009                                 1 320   9 38 4  14 969,1   1 595 176 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2005                                   395   6 19 9   1 376,2     222 002 
 .2006                                   326   2 54 4     804,0     316 042 
 .2007                                   223   1 56 7     384,7     245 491 
 .2008                                   259   4 56 5   1 140,6     249 853 
 .2009                                   279   5 48 9   2 022,4     368 450 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2005                                    53      6 9      66,2     959 808 
 .2006                                    52     10 9     122,7   1 125 939 
 .2007                                    79     15 4     180,2   1 169 805 
 .2008                                   131     53 4     587,6   1 100 370 
 .2009                                   209     59 0     727,9   1 233 708 
 Barnehagelån: 
 .2005                                   150   9 05 6   1 497,8     165 395 
 .2006                                   146   8 74 4   1 725,4     197 327 
 .2007                                   129   7 59 3   1 867,5     245 944 
 .2008                                   132   8 47 2   2 519,4     297 384 
 .2009                                   106   5 56 6   1 621,1     291 251 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2005                                   289   2 38 1     287,8     120 885 
 .2006                                   236     84 8     240,3     283 326 
 .2007                                   308   1 12 2     264,5     235 701 
 .2008                                   352   1 11 5     321,3     288 149 
 .2009                                   635   3 21 0   1 226,8     382 173 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2005                                   449     58 1       5,5       9 497 
 .2006                                   440     50 6       6,1      12 030 
 .2007                                   486     50 0       7,9      15 849 
 .2008                                   515     56 0       8,7      15 537 
 .2009                                   556     57 0      10,0      17 485 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2005                                   105   7 78 7       3,5         455 
 .2006                                   104   8 30 6       2,8         338 
 .2007                                   129  10 97 1       3,0         276 
 .2008                                   145  11 35 4       5,8         511 
 .2009                                   173  15 59 3       7,5         483 
 Kompetansetilskudd: 
 .2005                                   315     12 8     121,9     952 200 
 .2006                                   495       -     173,4           - 
 .2007                                   491       -     189,8           - 
 .2008                                   386       -     144,8           - 
 .2009                                   314       -     140,0           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                                   672   5 97 7   6 133,2   1 026 130   1 452 507        71 
 .2006                                   899   6 66 5   9 117,1   1 367 902   1 760 316        78 
 .2007                                   671   4 19 2   6 221,7   1 484 174   1 958 451        76 
 .2008                                   886   5 04 1   8 645,9   1 715 112   2 162 131        79 
 .2009                                 1 055   7 55 4  12 420,2   1 644 195   2 169 276        76 
 Grunnlån til utbedring: 
 .2005                                   335   5 87 7   1 102,3     187 561     204 250        92 
 .2006                                   229   1 88 1     433,1     230 275     250 472        92 
 .2007                                   169   2 02 1     527,3     260 907     309 978        84 
 .2008                                   207   3 47 0     727,6     209 677     227 456        92 
 .2009                                   209   4 44 0   1 305,8     294 100     384 541        76 
 Grunnlån til utleieboliger: 
 .2005                                    42      5 6      54,6     975 298   1 253 007        78 
 .2006                                    44     10 7     110,5   1 032 318   1 323 388        78 
 .2007                                    56     15 5     139,7     901 329   1 179 981        76 
 .2008                                    99     24 8     238,9     963 230   1 268 403        76 
 .2009                                   165     48 5     568,0   1 171 198   1 507 505        78 
 Barnehagelån: 
 .2005                                   141   8 15 6   1 369,1     167 867     170 908        98 
 .2006                                   123   7 85 2   1 563,8     199 159     204 414        97 
 .2007                                   118   6 44 0   1 563,0     242 707     249 564        97 
 .2008                                   134   7 93 5   2 177,4     274 399     282 083        97 
 .2009                                   105   5 35 1   1 577,5     294 799     300 381        98 
Startlån: 
 .2005                                 6 261   6 26 1   2 755,3     440 073     806 210        55 
 .2006                                 6 574   6 57 4   3 108,5     472 854     857 973        55 
 .2007                                 6 078   6 07 8   3 434,3     565 041   1 057 103        53 
 .2008                                 6 546   6 54 6   4 028,1     615 349   1 145 157        54 
 .2009                                 7 329   7 32 9   4 422,6     603 448   1 211 575        50 
 Boligtilskudd til enkeltpersoner: 
 .2005                                 1 520   1 55 2     205,0     132 086     687 835        19 
 .2006                                 1 269   1 27 2     219,1     172 241     732 036        24 
 .2007                                 1 469   1 47 8     311,6     210 822     916 036        23 
 .2008                                 1 408   1 41 2     311,1     220 320     888 507        25 
 .2009                                 1 434   1 43 3     308,8     215 520     860 059        25 
 Boligtilskudd til utleieboliger: 
 .2005                                   235   1 59 0     190,6     119 872     568 600        21 
 .2006                                   213     73 5     193,3     263 022   1 295 499        20 
 .2007                                   245     85 4     184,7     216 295   1 106 000        20 
 .2008                                   252     97 7     231,8     237 245   1 195 299        20 
 .2009                                   588   2 44 1     816,6     334 548   1 409 123        24 
 Prosjekteringstilskudd: 
 .2005                                   430     44 0       4,7      10 639      33 008        32 
 .2006                                   422     43 9       5,2      11 914      22 862        52 
 .2007                                   441     44 3       7,0      15 853      32 723        48 
 .2008                                   489     49 1       8,3      16 929      32 417        52 
 .2009                                   548     54 9      10,5      19 122      25 978        74 
 Tilskudd til tilstandsvurdering: 
 .2005                                    98   7 53 6       2,5         331         738        45 
 .2006                                    94   7 49 4       2,3         303         718        42 
 .2007                                   126   9 43 6       3,1         331         874        38 
 .2008                                   132  10 48 1       4,9         467       1 012        46 
 .2009                                   172  13 99 0       6,9         496       1 142        43 
 Kompetansetilskudd: 
 .2005                                   256       -      56,9           -           -        38 
 .2006                                   391       -      82,0           -           -        45 
 .2007                                   393       -      79,9           -           -        42 
 .2008                                   304       -      78,1           -           -        44 
 .2009                                   280       -      93,2           -           -        39 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) For barnehagelån er antall boliger lik antall ba rnehageplasser 
2) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån 
3) Før 2006 gjelder tallene utbedringslån 
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4) Før 2006 gjelder tallene startlån til utleieboli ger 
5) Foreløpige tall basert på rapporter fra kommunen e per 08.03.10
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Tabell 3. Hovedtall for prosjekter som er godkjent for grunnlån til oppføring per 31.12.09                                       
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                 7 371     84   1 630,9    2 155,5   1 765,3     238,4  1 056  11 383,7  15  045,4  12 322,2   1 664,3 
 Fylke: 
 .                               -      -         -          -         -         -      2         -         -         -         - 
 . Østfold                     139     98   1 675,1    2 203,7   1 833,5     210,2     25   9 313,3  12  252,6  10 194,3   1 168,5 
 . Akershus                    707     92   1 815,7    2 385,5   1 978,4     243,2     84  15 281,9  20  078,0  16 651,7   2 047,2 
 . Oslo                        787     54   1 612,9    2 180,4   1 679,8     236,9     11 115 397,7 155  995,4 120 185,0  16 951,1 
 . Hedmark                     142     98   1 451,9    2 022,5   1 703,2     201,9     37   5 572,2   7  762,0   6 536,8     774,8 
 . Oppland                      84     96   1 531,2    2 073,8   1 773,9     234,6     29   4 435,1   6  006,9   5 138,2     679,4 
 . Buskerud                    293     84   1 781,8    2 313,0   1 969,3     280,4     36  14 502,2  18  825,6  16 027,5   2 281,8 
 . Vestfold                    277     97   1 646,5    2 500,2   1 983,1     376,0     65   7 016,5  10  654,5   8 451,3   1 602,3 
 . Telemark                    204     91   1 418,7    1 867,4   1 576,9     248,2     33   8 770,1  11  543,8   9 748,2   1 534,1 
 . Aust-Agder                  414    105   1 610,8    2 081,1   1 719,6     238,8    144   4 631,2   5  983,2   4 943,8     686,4 
 . Vest-Agder                  416     99   2 040,8    2 602,7   2 103,9     453,4     49  17 326,1  22  096,6  17 861,8   3 849,0 
 . Rogaland                  1 330     87   1 838,5    2 329,3   1 841,1     267,3    134  18 247,8  23  119,6  18 274,1   2 652,7 
 . Hordaland                   973     79   1 224,6    1 636,3   1 386,1     134,0     96  12 411,9  16  584,5  14 049,0   1 358,2 
 . Sogn og Fjordane             60     92   1 815,4    2 233,1   1 885,1     170,4     15   7 261,6   8  932,3   7 540,5     681,4 
 . Møre og Romsdal             290     84   1 475,3    1 990,6   1 662,7     238,8     79   5 415,5   7  307,4   6 103,5     876,6 
 . Sør-Trøndelag               503     73   1 599,7    2 108,2   1 795,1     201,6     66  12 192,0  16  067,1  13 680,8   1 536,3 
 . Nord-Trøndelag               77    106   1 577,5    2 142,3   1 924,1     179,7     24   5 061,1   6  873,2   6 173,1     576,5 
 . Nordland                    343     72   1 449,2    1 845,9   1 559,7     186,0     54   9 205,4  11  725,0   9 907,2   1 181,4 
 . Troms Romsa                 236     92   1 664,5    2 342,0   1 919,5     187,1     53   7 411,7  10  428,3   8 547,3     833,2 
 . Finnmark Finnmárku           96     75   1 328,8    2 183,0   1 862,3      90,3     20   6 378,3  10  478,2   8 939,2     433,5 
 Region: 
 . Region Hammerfest           199     83   1 275,2    1 958,1   1 670,3     109,4     58   4 375,1   6  718,2   5 730,7     375,4 
 . Region øst                1 859     77   1 678,7    2 243,3   1 810,9     234,5    186  16 777,8  22  420,5  18 099,5   2 344,2 
 . Region sør                1 604     96   1 735,3    2 303,9   1 892,2     326,9    327   8 512,0  11  301,3   9 281,8   1 603,5 
 . Region vest               2 363     84   1 585,1    2 041,5   1 654,9     209,9    245  15 288,5  19  690,3  15 961,4   2 024,8 
 . Region Midt-Norge           870     80   1 556,3    2 072,0   1 762,4     212,1    169   8 011,6  10  666,7   9 072,6   1 091,6 
 . Region Bodø                 476     79   1 604,5    2 112,9   1 752,9     199,3     71  10 756,6  14  165,6  11 752,1   1 335,9 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                533    150   1 898,3    2 538,5   2 093,8     386,8    479   2 112,3   2  824,7   2 329,9     430,4 
 . Borettslag, NBBL            412     77   1 663,8    2 515,0   2 025,6     337,7     18  38 082,4  57  564,8  46 362,8   7 728,7 
 . Borettslag, fritts          292     66   1 626,3    2 253,7   2 049,7     138,6     10  47 487,0  65  809,0  59 851,4   4 047,6 
 . Privat utbygger           3 921     94   1 917,0    2 424,1   1 965,9     282,7    427  17 603,6  22  259,6  18 052,6   2 595,5 
 . Aksjeselskap                370     76   1 697,2    2 355,5   1 928,7     227,4     42  14 951,4  20  751,1  16 990,8   2 002,9 
 . Stiftelse                   275     57   1 172,6    1 626,1   1 312,1     158,5     27  11 942,8  16  562,6  13 364,3   1 614,0 
 . Kommune, fylke              153     58   1 576,7    2 195,3   1 871,1     182,3     27   8 934,6  12  439,9  10 602,7   1 032,8 
 . Andre                     1 415     46     806,1    1 188,1     985,2      76,3     24  47 527,5  70  050,0  58 083,9   4 497,0 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         -         -      2         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                 35     41   1 260,4    1 829,7   1 564,4     165,5      6   7 352,3  10  673,2   9 125,5     965,3 
 .. Flyktninger                 23     83   1 216,3    1 439,2   1 270,6     110,9      5   5 594,8   6  620,2   5 844,7     510,0 
 .. Funksjonshemmede            99     82   1 717,2    2 878,2   2 491,1     224,5     34   5 000,0   8  380,7   7 253,5     653,8 
 .. Ikke spesifisert         6 844     86   1 649,1    2 168,3   1 774,3     243,1    967  11 671,4  15  346,0  12 557,9   1 720,6 
 .. Andre vanskeligst.         350     55   1 304,5    1 784,2   1 438,0     167,6     42  10 871,0  14  868,6  11 983,6   1 396,6 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr         20     87   1 816,0    2 090,0   1 741,3     223,4      2  18 160,0  20  900,0  17 412,5   2 234,0 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Bevegelseshemmede            1    440  10 500,0   13 500,0  13 500,0       0,0      1  10 500,0  13  500,0  13 500,0       0,0 
 .. Eldre                       25     60   3 868,0    4 289,0   3 616,2     366,4      2  48 350,0  53  612,5  45 202,9   4 579,9 
 .. 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 
 .. Studenter                    5     18     500,0      640,0     637,4       2,0      1   2 500,0   3  200,0   3 187,0      10,0 
 .. Ungdom                      11    175   2 028,1    2 671,2   2 395,7     222,7     11   2 028,1   2  671,2   2 395,7     222,7 
 . Prosj.m.2 delmålgr           41     65   1 239,4    1 754,1   1 335,8     137,1      4  12 704,3  17  979,6  13 691,8   1 405,5 
 . Ikke spesifisert          7 267     84   1 623,4    2 148,3   1 758,5     239,2  1 032  11 431,6  15  127,8  12 382,7   1 684,1 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   889    145   2 145,7    2 787,5   2 245,3     405,7    498   3 830,4   4  976,0   4 008,2     724,2 
 .. 2-manns hori.delt          159    109   1 432,1    1 868,8   1 518,9     264,9     69   3 300,1   4  306,5   3 500,0     610,4 
 .. 2-manns vert.delt          349    104   1 648,1    2 089,7   1 759,1     247,7    108   5 325,8   6  753,0   5 684,6     800,6 
 .. Rekkehus                   570     98   1 864,8    2 384,8   1 876,1     299,3     68  15 631,5  19  989,8  15 725,8   2 508,7 
 .. Terrassehus                 15     72   1 564,0    1 587,7   1 197,5      37,0      1  23 460,0  23  815,0  17 962,0     555,0 
 .. Blokk                    3 695     64   1 499,4    2 025,3   1 664,8     189,2    110  50 364,7  68  030,3  55 922,7   6 355,2 
 .. Andre hus                1 380     83   1 487,0    1 965,1   1 630,7     224,3    181  11 337,5  14  982,4  12 433,1   1 710,0 
 . Prosj.m.2 hustyper          266     91   2 011,2    2 568,8   2 194,0     253,2     16  33 436,3  42  706,7  36 475,4   4 210,0 
 . Prosj.m.3 hustyper           48    113   2 008,2    2 521,4   1 815,6     442,6      4  24 098,5  30  257,3  21 787,1   5 311,0 
 . 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            733     44     504,6      796,7     742,4      21,5     13  28 452,0  44  921,3  41 859,5   1 210,4 
 .. kun 2 romsbolig            286     57   1 483,6    2 123,0   1 785,5     202,5     61   6 956,0   9  953,8   8 371,4     949,6 
 .. kun 3 romsbolig          1 169     78   1 502,6    1 933,1   1 645,2     174,1    163  10 776,6  13  863,9  11 799,1   1 248,3 
 .. kun 4 romsbolig            741    128   2 105,5    2 664,8   2 124,6     374,8    264   5 909,7   7  479,7   5 963,5   1 051,9 
 .. kun 5 romsbolig            395    145   2 111,4    2 734,4   2 205,8     405,8    234   3 564,1   4  615,8   3 723,4     685,0 
 .. kun>5 romsbolig            127    175   2 412,4    3 181,1   2 502,0     585,1     92   3 330,1   4  391,3   3 453,9     807,7 
 . Prosj.m.2 bol.str         1 578     89   1 655,6    2 168,9   1 791,3     247,0    164  15 930,0  20  868,6  17 235,6   2 376,8 
 . Prosj.m.3 bol.str         1 720     74   1 826,1    2 386,8   1 952,4     242,0     53  59 261,8  77  458,5  63 360,4   7 852,5 
 . Prosj.m>3 bol.str           622     60   1 633,0    2 330,7   1 744,8     260,7     11  92 339,0 131  789,4  98 659,2  14 741,1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.09                                                                                             
Antall boliger med godkjenning etter type kvalitet1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. kvartal                                                          Andre 
                                                 An nen              miljø- 
                           Livsløps-  Besøks-  tilg jenge  Energi-  kvalitet- God bygge 
                           standard  standard   lig het    sparing     er       skikk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Hele landet                   4 258       958     2 287     4 235       284         6 
 Fylke: 
 .                                 1         -         -         -         -         - 
 . Østfold                       106         6         -       122         -         - 
 . Akershus                      489        94        27       485        17         - 
 . Oslo                          268       293         -       533         -         - 
 . Hedmark                        97        28         -       105         2         - 
 . Oppland                        55         4         -        41         -         - 
 . Buskerud                      160        99        75       220        10         - 
 . Vestfold                      214         8        20       234         4         - 
 . Telemark                      101         -         -       129         4         - 
 . Aust-Agder                    277         -         -       302         6         - 
 . Vest-Agder                    173        25        57       186         -         - 
 . Rogaland                      778       183     1 948       722       163         - 
 . Hordaland                     427        17        72       219         8         - 
 . Sogn og Fjordane               43         -        24        32         -         - 
 . Møre og Romsdal               216        49         -        66         -         6 
 . Sør-Trøndelag                 243       122         -       325         -         - 
 . Nord-Trøndelag                 65        10         -         9         -         - 
 . Nordland                      287        11         -       281         6         - 
 . Troms Romsa                   177         9         -       157         -         - 
 . Finnmark Finnmárku             81         -        64        67        64         - 
 Region: 
 . Region Hammerfest             153         -        64       106        64         - 
 . Region øst                  1 015       425        27     1 286        19         - 
 . Region sør                    925       132       152     1 071        24         - 
 . Region vest                 1 248       200     2 044       973       171         - 
 . Region Midt-Norge             524       181         -       400         -         6 
 . Region Bodø                   393        20         -       399         6         - 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                  471         8         -       293         8         - 
 . Borettslag, NBBL              288        49       606       263        24         - 
 . Borettslag, fritts            192        91        75       172         -         - 
 . Privat utbygger             2 568       486     1 483     2 710       172         6 
 . Aksjeselskap                  248        65        99       242        64         - 
 . Stiftelse                     160        27        24        99         -         - 
 . Kommune, fylke                 75         8         -        25         -         - 
 . Andre                         255       224         -       431        16         - 
 . Ikke spesifisert                1         -         -         -         -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                   26         -         -        12         6         - 
 .. Flyktninger                   20         1         -        19         -         - 
 .. Funksjonshemmede              72         -         -        15         4         - 
 .. Ikke spesifisert           3 946       929     2 248     4 102       274         6 
 .. Andre vanskeligst.           174        28        39        87         -         - 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr           20         -         -         -         -         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Bevegelseshemmede              -         -         -         -         -         - 
 .. Eldre                          1         -         -         -         -         - 
 .. Psyk. utvikl.hemmede           -         -         -         -         -         - 
 .. Psykiske lidelser              2         -         -         -         -         - 
 .. Andre vanskeligstilte          -         6         -         -         -         - 
 .. Studenter                      -         -         -         -         -         - 
 .. Ungdom                        11         -         -         3         -         - 
 . Prosj.m.2 delmålgr             14         -         -        11         -         - 
 . Ikke spesifisert            4 230       952     2 287     4 221       284         6 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                     756        40       146       527        34         - 
 .. 2-manns hori.delt            104         4         -       101         4         - 
 .. 2-manns vert.delt            278        28        20       117         2         - 
 .. Rekkehus                     241       123       187       386       106         - 
 .. Terrassehus                   15         -         -         -         -         - 
 .. Blokk                      1 961       660     1 775     1 925       118         6 
 .. Andre hus                    741        90        68       979        20         - 
 . Prosj.m.2 hustyper            129         8        68       161         -         - 
 . Prosj.m.3 hustyper             33         5        23        39         -         - 
 . Ikke spesifisert                -         -         -         -         -         - 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. ikke spesifisert               -         -         -         -         -         - 
 .. kun 1 romsbolig               11       124        24       115         -         - 
 .. kun 2 romsbolig              156         6         -        74         6         6 
 .. kun 3 romsbolig              717       181       155       732        10         - 
 .. kun 4 romsbolig              513       105       306       475        55         - 
 .. kun 5 romsbolig              345         9         -       242         -         - 
 .. kun>5 romsbolig              111         -         -        74         -         - 
 . Prosj.m.2 bol.str             840       108       416     1 005       125         - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.09                           
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                 4 437     81     294,3      384,9     335,3       7,4    209   6 247,9   8  171,8   7 117,4     157,6 
 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 
 . Oslo                          1    240     750,0    1 676,5   1 676,5         -      1     750,0   1  676,5   1 676,5         - 
 . Oppland                     133     37     234,5      325,6     325,6         -      2  15 596,0  21  651,4  21 651,4         - 
 . Buskerud                    197     72     129,3      136,3     115,4       2,6      6   4 245,3   4  475,3   3 790,5      85,8 
 . Vestfold                      9    105     414,2      673,3     623,7      19,6      4     931,9   1  514,8   1 403,3      44,0 
 . Telemark                     24     75   1 042,4    1 401,6   1 259,6      25,8      8   3 127,1   4  204,7   3 778,9      77,5 
 . Aust-Agder                    4    149     548,0      585,3     536,4         -      4     548,0     585,3     536,4         - 
 . Vest-Agder                  239     59     380,4      386,4     357,9         -     17   5 347,4   5  433,0   5 031,9         - 
 . Rogaland                    663     88     196,7      196,7     192,3       0,3      6  21 731,3  21  731,3  21 252,7      34,9 
 . Hordaland                   428     79     305,8      307,6     275,5       6,4     14   9 347,5   9  402,8   8 422,4     196,6 
 . Sogn og Fjordane             75    105     316,8      349,4     338,3       6,3      3   7 920,0   8  735,5   8 458,2     157,3 
 . Møre og Romsdal             470     90     342,2      344,9     300,1       0,0      9  17 869,2  18  013,3  15 670,3       0,0 
 . Sør-Trøndelag               848     87     359,8      708,3     600,5       0,0     10  30 514,3  60  066,6  50 918,2       0,0 
 . Nord-Trøndelag                4    164     493,8      603,8     598,0         -      4     493,8     603,8     598,0         - 
 . Nordland                    466     78     196,1      209,4     160,7       5,7     26   3 515,1   3  753,3   2 880,5     101,4 
 . Troms Romsa                 311     79      78,6       92,9      88,2       1,1     35     698,0     825,8     783,3       9,4 
 . Finnmark Finnmárku          464     86     159,2      198,0     183,5       0,5     58   1 273,8   1  584,1   1 467,9       3,8 
 Region: 
 . Region øst                  235     52     918,5    1 169,6     980,5     106,4      5  43 167,2  54  969,3  46 082,8   5 000,0 
 . Region sør                  473     67     311,4      340,9     309,3       2,8     39   3 777,3   4  134,6   3 750,7      33,6 
 . Region vest               1 166     86     244,4      247,2     232,3       2,9     23  12 391,9  12  531,9  11 774,1     149,3 
 . Region Midt-Norge         1 322     88     354,0      578,8     493,7       0,0     23  20 345,2  33  269,6  28 374,2       0,0 
 . Region Bodø                 535     77     175,6      187,3     144,7       4,9     31   3 030,8   3  232,9   2 498,0      85,0 
 . Region Hammerfest           706     85     135,6      167,3     155,8       0,8     88   1 088,0   1  342,6   1 250,1       6,2 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                125    131     406,7      531,5     502,3       4,9    106     479,7     626,8     592,3       5,7 
 . Borettslag, NBBL          3 108     86     235,6      329,3     287,4       0,7     42  17 437,5  24  367,3  21 265,3      52,5 
 . Borettslag, fritts          517     71     260,0      261,7     236,0       4,8     11  12 219,0  12  300,0  11 093,6     226,4 
 . Privat utbygger             109     68   1 716,3    2 145,4   1 736,7     229,4      3  62 358,7  77  948,4  63 101,0   8 333,3 
 . Aksjeselskap                105     65     362,2      404,6     373,6       4,7      9   4 225,9   4  720,6   4 359,2      55,1 
 . Stiftelse                   173     67     463,2      574,5     512,8      11,7     25   3 205,3   3  975,5   3 548,9      81,2 
 . Kommune, fylke               33     68     352,9      521,9     458,4         -      8   1 455,8   2  153,0   1 891,0         - 
 . Andre                       267     49     267,0      336,3     289,2       0,4      5  14 258,4  17  958,8  15 441,2      20,0 
 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                 30     77     394,8      508,9     483,4      11,0      9   1 316,1   1  696,4   1 611,2      36,7 
 .. Funksjonshemmede            46    101     325,7      449,3     410,9      12,2     22     681,1     939,4     859,1      25,5 
 .. Ikke spesifisert         4 189     82     284,3      372,1     323,1       7,2    143   8 328,2  10  899,2   9 465,4     211,5 
 .. Andre vanskeligst.         137     69     487,6      581,9     529,4      11,7     31   2 155,0   2  571,8   2 339,8      51,6 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr         19     81     110,9      139,9     134,4         -      3     702,7     886,0     851,0         - 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Bevegelseshemmede            3    163     360,0      450,0     443,3         -      3     360,0     450,0     443,3         - 
 .. Eldre                       32     81      21,7       36,1      35,1         -      3     231,0     384,9     374,1         - 
 .. Psyk. utvikl.hemmede         1     57   1 878,0    1 877,5   1 777,5         -      1   1 878,0   1  877,5   1 777,5         - 
 .. Ungdom                       2    241     268,0      313,5     310,5         -      2     268,0     313,5     310,5         - 
 . Prosj.m.2 delmålgr            8     84     533,0      722,6     720,8         -      2   2 132,0   2  890,5   2 883,0         - 
 . Ikke spesifisert          4 391     81     295,5      386,5     336,4       7,5    198   6 552,3   8  571,3   7 459,2     166,3 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   123    134     412,7      507,6     481,9       4,9     91     557,8     686,1     651,3       6,7 
 .. 2-manns hori.delt           24    104     307,3      381,6     366,2       0,0     12     614,7     763,3     732,4       0,0 
 .. 2-manns vert.delt            9     93     247,3      297,6     251,9      36,7      3     742,0     892,7     755,6     110,0 
 .. Rekkehus                   577     97     185,2      210,6     188,5       1,8     22   4 857,2   5  524,4   4 943,7      48,2 
 .. Blokk                    2 530     69     260,6      284,4     248,6      11,4     41  16 079,9  17  548,9  15 342,2     702,6 
 .. Andre hus                  247     81     339,0      433,9     392,1       8,5     36   2 325,6   2  976,7   2 690,2      58,2 
 . Prosj.m.2 hustyper          927     98     426,7      739,4     628,5       0,0      4  98 896,0 171  355,1 145 644,4       7,7 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. kun 1 romsbolig            116     20     250,6      400,7     399,8         -      3   9 690,0  15  493,5  15 460,1         - 
 .. kun 2 romsbolig            217     62     320,8      427,8     366,1       7,8     19   3 664,1   4  886,3   4 180,9      89,5 
 .. kun 3 romsbolig          1 261     74     146,3      148,8     139,1       0,9     40   4 613,2   4  690,9   4 385,7      29,2 
 .. kun 4 romsbolig            551     88     308,1      317,6     291,7       6,2     64   2 652,2   2  734,3   2 511,5      53,3 
 .. kun 5 romsbolig            253    102     273,1      301,3     287,3       3,3     36   1 919,6   2  117,5   2 019,2      22,9 
 .. kun>5 romsbolig             10    213   1 036,9    1 211,7   1 067,6      30,0      9   1 152,1   1  346,4   1 186,2      33,3 
 . Prosj.m.2 bol.str           805     83     186,3      216,2     209,2       0,7     27   5 554,0   6  447,0   6 237,1      19,6 
 . Prosj.m.3 bol.str           372     81     751,1    1 374,2   1 078,8      67,2      6  46 568,0  85  198,9  66 884,8   4 166,7 
 . Prosj.m>3 bol.str           852     93     403,8      507,4     437,2         -      5  68 800,8  86  467,9  74 496,5         - 
 Boligkvaliteter: 
 . Prosj.m.1 kvalitet 
 .. Livsløpsstandard            78     97   1 296,0    1 737,1   1 647,5       5,6     26   3 888,0   5  211,3   4 942,5      16,9 
 .. Besøksstandard              24     56     833,2      860,4     855,6       0,0      3   6 665,7   6  883,2   6 844,9       0,0 
 .. Annen tilgjengelighet       83     70      69,3       69,3      49,9         -      2   2 875,0   2  875,0   2 070,0         - 
 .. Energisparing            1 668     90     322,2      501,9     429,9       0,4     59   9 108,4  14  189,3  12 152,4      11,2 
 .. Andre miljøkvaliteter      491     73     103,8      108,4      86,6       3,2      6   8 490,3   8  873,4   7 090,3     259,4 
 . Ikke spesifisert          1 366     80     203,3      225,4     207,1       1,8    101   2 749,6   3  048,8   2 801,3      24,0 
 . Prosj.m.2 kvaliteter        727     70     430,4      478,2     401,5      38,3     12  26 076,2  28  972,8  24 325,0   2 320,9 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.09                                                   
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp1. 1 000 kr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                   479     70   1 185,9   1 526,4    165   3 442,6   4 431,1 
 Fylke: 
 . Østfold                       3    181   2 253,3    3 429,1      2   3 380,0   5 143,6 
 . Akershus                     41     60   1 291,9    1 745,6     29   1 826,4   2 467,9 
 . Oslo                         75     47   1 544,0    1 933,3      3  38 600,0  48 333,1 
 . Hedmark                       2    144     956,5    1 514,8      2     956,5   1 514,8 
 . Oppland                      13     85   1 064,8    1 426,0      5   2 768,4   3 707,5 
 . Buskerud                     16     63   1 355,6    2 975,6      5   4 338,0   9 522,0 
 . Vestfold                      8    107   1 375,8    2 528,8      6   1 834,3   3 371,8 
 . Telemark                     31     69     605,1      854,2      8   2 344,8   3 310,2 
 . Aust-Agder                   19     87   1 170,5    1 470,5     14   1 588,6   1 995,7 
 . Vest-Agder                   80     70   1 600,6    1 838,4     41   3 123,0   3 587,1 
 . Rogaland                      7    119   1 844,6    2 314,3      6   2 152,0   2 700,0 
 . Hordaland                    43    115     961,6    1 352,2     16   2 584,3   3 634,0 
 . Sogn og Fjordane             22     45     412,3      515,3      3   3 023,3   3 779,0 
 . Møre og Romsdal              33     56     868,7    1 096,9     10   2 866,6   3 619,8 
 . Sør-Trøndelag                 1     69   1 463,0    1 828,2      1   1 463,0   1 828,2 
 . Nord-Trøndelag                1     96   1 048,0    1 310,0      1   1 048,0   1 310,0 
 . Nordland                     31     65     746,3      867,7      7   3 305,0   3 842,5 
 . Troms Romsa                  45     60   1 133,1    1 153,6      4  12 747,5  12 977,8 
 . Finnmark Finnmárku            8     83     797,3    1 194,9      2   3 189,0   4 779,5 
 Region: 
 . Region øst                  134     59   1 427,5    1 853,9     41   4 665,4   6 059,1 
 . Region sør                  154     73   1 310,0    1 748,9     74   2 726,2   3 639,6 
 . Region vest                  72     94     879,6    1 190,0     25   2 533,2   3 427,2 
 . Region Midt-Norge            35     58     890,8    1 123,9     12   2 598,1   3 278,0 
 . Region Bodø                  37     76     690,1      808,0      9   2 837,2   3 322,0 
 . Region Hammerfest            47     55   1 169,5    1 244,0      4  13 742,0  14 617,5 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                  4    123     282,5      492,5      2     565,0     985,0 
 . Borettslag, NBBL              1    274   2 939,0    3 589,0      1   2 939,0   3 589,0 
 . Privat utbygger              10     71     445,4      592,2      3   1 484,7   1 974,0 
 . Aksjeselskap                121     59   1 519,7    1 857,7     36   5 108,0   6 244,0 
 . Stiftelse                   116     67   1 359,1    1 746,5     25   6 306,1   8 103,7 
 . Kommune, fylke              180     75   1 030,9    1 372,3     88   2 108,7   2 806,9 
 . Andre                        47     75     689,5      963,3     10   3 240,5   4 527,7 
 Hovedmålgruppe: 
 .. Bostedsløse                 25     63   1 115,3    1 591,8     12   2 323,5   3 316,3 
 .. Flyktninger                247     77   1 179,7    1 417,7     91   3 202,1   3 848,0 
 .. Funksjonshemmede             7     68   1 247,1    2 483,2      5   1 746,0   3 476,4 
 .. Ikke spesifisert             8    101     651,0      884,6      6     868,0   1 179,5 
 .. Andre vanskeligst.         192     60   1 223,0    1 649,6     51   4 604,3   6 210,2 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                         8    184     688,3    1 172,3      2   2 753,0   4 689,2 
 .. Psykiske lidelser            3     65   1 171,7    1 673,8      3   1 171,7   1 673,8 
 .. Rus og psykiske 
 lidelser                       16     49     962,4    1 453,3      2   7 699,0  11 626,3 
 .. Andre vanskeligstilte       23     73     842,5    1 065,2      9   2 153,0   2 722,1 
 . Ikke spesifisert            429     68   1 222,0    1 559,4    149   3 518,4   4 489,9 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                    37    163   1 438,6    2 110,8     29   1 835,4   2 693,1 
 .. 2-manns hori.delt           24    140     809,2    1 067,4      9   2 157,8   2 846,3 
 .. 2-manns vert.delt            9    104   1 250,8    1 492,4      8   1 407,1   1 678,9 
 .. Rekkehus                    21     96   1 531,8    1 830,8     12   2 680,6   3 204,0 
 .. Terrassehus                  2     54   1 113,0    1 570,2      2   1 113,0   1 570,2 
 .. Blokk                      152     53   1 350,8    1 862,4     43   4 775,0   6 583,4 
 .. Andre hus                  234     55   1 044,5    1 236,4     62   3 942,1   4 666,4 
 Antall rom i boligen: 
 . Prosj.m.1 boligstr 
 .. kun 1 romsbolig             41     31     788,8      987,5     12   2 695,0   3 373,9 
 .. kun 2 romsbolig            127     51   1 047,1    1 444,1     42   3 166,1   4 366,7 
 .. kun 3 romsbolig             69     75   1 266,8    1 541,6     38   2 300,2   2 799,2 
 .. kun 4 romsbolig             35    114   1 331,7    1 756,6     29   1 607,2   2 120,1 
 .. kun 5 romsbolig             15    135   1 969,3    2 301,7     11   2 685,5   3 138,7 
 .. kun>5 romsbolig             18    231   1 173,3    1 605,8     10   2 112,0   2 890,5 
 . Prosj.m.2 bol.str            99     62   1 081,9    1 399,5     18   5 950,4   7 697,5 
 . Prosj.m.3 bol.str            75     55   1 479,1    1 832,2      5  22 186,0  27 482,7 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.09  
Barnehageplasser med godkjenning og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp. 1 000 kr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                5 470   2 367   3 088     289 173     294 726     10     76    108  14 646  063  14 927 323    505  3 520 
 Fylke: 
 . Østfold                    110      61      49     274 605     274 605      9     50      2  15 103  250  15 103 250    482  2 751 
 . Akershus                   582     304     278     324 364     324 364     11     70      8  23 597  500  23 597 500    772  5 111 
 . Oslo                       245     133     112     306 308     312 561     10     89      6  12 507  583  12 762 917    422  2 717 
 . Hedmark                     38      14      24     326 395     326 395     13     79      1  12 403  000  12 403 000    500  3 000 
 . Oppland                    136      74      62     356 029     356 029     11     76      3  16 140  000  16 140 000    497  3 444 
 . Buskerud                   428     189     239     269 764     279 308      9     61      9  12 828  789  13 282 658    431  2 779 
 . Vestfold                   226      85     141     361 560     373 359     16     62      5  16 342  528  16 875 845    715  2 768 
 . Telemark                   153      77      76     429 992     429 992     15     93      4  16 447  198  16 447 198    577  3 546 
 . Aust-Agder                 297     123     174     153 084     154 775      7     59      5   9 093  195   9 193 619    412  3 507 
 . Vest-Agder                 235      85     150     227 626     229 594      7    106      6   8 915  333   8 992 426    294  4 116 
 . Rogaland                   697     251     446     316 016     319 995     10     72     14  15 733  071  15 931 156    515  3 466 
 . Hordaland                  791     328     463     325 619     325 620      9     69     13  19 812  685  19 812 738    542  3 311 
 . Sogn og Fjordane            90      42      48     292 756     292 755     10    122      2  13 174  000  13 173 958    457  5 488 
 . Møre og Romsdal            451     224     227     295 296     306 516     11     82      9  14 797  611  15 359 879    532  3 102 
 . Sør-Trøndelag              272     120     152     367 761     383 534     10     77      6  16 671  833  17 386 878    475  2 416 
 . Nord-Trøndelag             155      45      95     196 671     236 764     11    140      4   7 621  000   9 174 607    423  5 422 
 . Nordland                   379     131     248     241 641     248 340     10     82      8  11 447  738  11 765 124    455  3 898 
 . Troms Romsa                115      51      64      45 652      47 826      6     69      2   2 625  000   2 750 000    334  3 950 
 . Finnmark Finnmárku          70      30      40       4 286       4 286      7     45      1     300  000     300 000    522  3 120 
 Region: 
 . Region øst               1 111     586     525     319 401     320 780     10     72     20  17 742  750  17 819 350    583  3 801 
 . Region sør               1 339     559     780     270 290     276 053     10     72     29  12 479  948  12 746 020    468  3 285 
 . Region vest              1 578     621     957     319 503     321 261     10     74     29  17 385  376  17 481 024    523  3 536 
 . Region Midt-Norge          878     389     474     300 334     318 062     11     93     19  13 878  605  14 697 821    491  3 374 
 . Region Bodø                379     131     248     241 641     248 340     10     82      8  11 447  738  11 765 124    455  3 898 
 . Region Hammerfest          185      81     104      30 000      31 351      6     60      3   1 850  000   1 933 333    396  3 673 
 Type søker: 
 . Enkeltperson               140      55      85     182 716     183 603      9     62      3   8 526  760   8 568 133    414  2 907 
 . Stiftelse                  206     106      85     333 122     334 617     13     48      6  11 437  200  11 488 533    451  1 615 
 . Aksjeselskap             4 054   1 783   2 271     300 167     303 015     10     65     67  18 162  372  18 334 640    577  3 499 
 . Kommune, fylke              18      18       -     277 778     277 773     10    221      1   5 000  000   4 999 916    184  3 976 
 . Studentsamskipnad           82      21      61     469 561     470 135     16     63      2  19 252  000  19 275 547    637  2 500 
 . Andre                      970     384     586     234 215     253 138     11    125     29   7 834  083   8 467 014    362  4 081 
 Type tiltak: 
 . Oppføring nye plasser    4 696   2 019   2 662     312 480     317 264     10     73     83  17 679  616  17 950 275    550  3 748 
 . Kjøp av brukte              54      27      27     185 185     185 185     14    108      1  10 000  000  10 000 000    755  5 820 
 . Utbedring                  513     226     287      81 788      90 927     10     72     14   2 996  953   3 331 836    357  2 617 
 . Andre tiltak               207      95     112     301 494     317 064     15    142     10   6 240  931   6 563 231    319  2 657 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Tabell 8. Hovedtall for startlån fra kommunene per 08.03.101 
Antall utbetalte saker og gjennomsnittlig låne- og kostnadsbeløp 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                             7 329     603 44 8   1 211 575        50 
 Fylke: 
 . Østfold                            467     679 1 26     916 431        74 
 . Akershus                           703     739 7 41   1 307 683        57 
 . Oslo                               838     935 9 23   1 348 113        69 
 . Hedmark                            256     621 1 99     848 293        73 
 . Oppland                            171     549 9 50     761 264        72 
 . Buskerud                           325     486 9 89     958 779        51 
 . Vestfold                           275     559 5 58   1 028 771        54 
 . Telemark                           226     495 9 25     732 453        68 
 . Aust-Agder                         228     451 8 84   1 228 691        37 
 . Vest-Agder                         337     461 5 98   1 358 207        34 
 . Rogaland                           861     567 0 93   1 785 268        32 
 . Hordaland                          804     615 8 80   1 318 467        47 
 . Sogn og Fjordane                   101     371 0 45     846 987        44 
 . Møre og Romsdal                    304     513 0 20   1 210 665        42 
 . Sør-Trøndelag                      462     533 8 28   1 125 693        47 
 . Nord-Trøndelag                     244     323 9 13     924 005        35 
 . Nordland                           337     426 5 44     948 099        45 
 . Troms Romsa                        250     493 3 08   1 200 829        41 
 . Finnmark Finnmárku                 140     683 4 77   1 010 000        68 
 Region: 
 . Region øst                       2 435     769 8 40   1 159 890        66 
 . Region sør                       1 391     490 8 82   1 076 856        46 
 . Region vest                      1 766     578 0 92   1 519 088        38 
 . Region Midt-Norge                1 010     476 8 53   1 102 544        43 
 . Region Bodø                        406     405 2 82     925 353        44 
 . Region Hammerfest                  321     617 4 91   1 200 696        51 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                          144     666 1 14   1 311 804        51 
 . Bostedsløs                          20     663 6 01   1 048 106        63 
 . Funksjonshemmet                    326     508 3 79     817 084        62 
 . Førstegangs boligetablering      4 346     620 3 56   1 379 196        45 
 . Økonomisk vanskeligstilt         1 292     518 6 15     700 145        74 
 . Reetablering                       904     662 4 48   1 303 167        51 
 . Rusmiddelmisbruker                  39     480 1 74     680 026        71 
 . To brukergrupper                    66     618 5 57     915 738        68 
 . Tre brukergrupper                    1     400 0 00   2 000 000        20 
 . Ikke spesifisert                   151     622 2 88   1 160 415        54 
 12                                    40     721 4 32   1 564 584        46 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn                 2 812     534 2 49     996 965        54 
 . Enslig med barn                  1 706     704 0 22   1 181 169        60 
 . Par uten barn                      973     513 5 56   1 427 708        36 
 . Par med barn                     1 838     663 5 53   1 453 719        46 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre                3 197     573 7 05   1 360 055        42 
 . 36 - 59 år                       3 646     650 3 53   1 159 103        56 
 . 60 år og eldre                     486     447 2 16     628 495        71 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger           30     459 4 19   1 031 111        45 
 . Under 200 000                      840     434 5 16     647 471        67 
 . 200 000 - 299 999                1 339     604 3 60     911 312        66 
 . 300 000 - 399 999                2 019     645 8 47   1 162 221        56 
 . Over 400 000                     3 101     622 6 02   1 527 911        41 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                   2 166     524 1 38     847 852        62 
 . Foreldrenes bolig                  695     549 3 61   1 305 305        42 
 . Leid privat bolig                3 480     625 8 82   1 403 373        45 
 . Leid kommunal bolig                550     817 7 23   1 302 746        63 
 . Uten bolig                         200     703 6 36   1 230 597        57 
 . Annet                              232     571 0 04   1 216 289        47 
 . Ikke spesifisert                     6     760 5 34   1 242 451        61 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                 202     360 2 23   1 943 354        19 
 . Kjøp av brukt                    5 558     657 8 36   1 364 405        48 
 . Utbedring                          531     207 0 52     291 256        71 
 . Refinansiering                   1 038     562 3 39     721 633        78 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 08.03.10. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere lånesak er. 



                                                                                 Tertialrapporten 3. tertial 2009 

 Side 10 av 80 

Tabell 9.   Startlån fra kommunene per 08.03.101                                   
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                      7 329     150     328      20   4 356   1 295     908 
 Fylke: 
 . Østfold                          467       1      26       1     225     102      71 
 . Akershus                         703      19      22       1     428     114     107 
 . Oslo                             838      10      22       -     684      57      55 
 . Hedmark                          256      10      19       1      66      79      36 
 . Oppland                          171       5      21       3      52      64      20 
 . Buskerud                         325      11      29       3     180      67      29 
 . Vestfold                         275       8      30       1     129      50      54 
 . Telemark                         226      11      10       -      73      95      21 
 . Aust-Agder                       228       9       6       -     134      44      28 
 . Vest-Agder                       337       8       6       1     244      33      40 
 . Rogaland                         861      19       7       -     678      57      87 
 . Hordaland                        804      11      25       2     523     111     122 
 . Sogn og Fjordane                 101       6       5       -      30      37      14 
 . Møre og Romsdal                  304       5      12       2     151      50      31 
 . Sør-Trøndelag                    462       1      38       -     233     126      56 
 . Nord-Trøndelag                   244       5      12       4      99      58      55 
 . Nordland                         337       3      15       -     195      90      26 
 . Troms Romsa                      250       6      15       -     161      27      36 
 . Finnmark Finnmárku               140       2       8       1      71      34      20 
 Region: 
 . Region øst                     2 435      45     110       6   1 455     416     289 
 . Region sør                     1 391      47      81       5     760     289     172 
 . Region vest                    1 766      36      37       2   1 231     205     223 
 . Region Midt-Norge              1 010      11      62       6     483     234     142 
 . Region Bodø                      406       9      26       -     223     101      36 
 . Region Hammerfest                321       2      12       1     204      50      46 
 Brukergruppe: 
 . Flyktning                        144     144       -       -       -       -       - 
 . Bostedsløs                        20       -       -      20       -       -       - 
 . Funksjonshemmet                  326       -     326       -       -       -       - 
 . Førstegangs boligetablering    4 346       -       -       -   4 346       -       - 
 . Økonomisk vanskeligstilt       1 292       -       -       -       -   1 292       - 
 . Reetablering                     904       -       -       -       -       -     904 
 . Rusmiddelmisbruker                39       -       -       -       -       -       - 
 . To brukergrupper                  66       6       2       -       9       3       4 
 . Tre brukergrupper                  1       -       -       -       1       -       - 
 . Ikke spesifisert                 151       -       -       -       -       -       - 
 12                                  40       -       -       -       -       -       - 
 Husstandstype: 
 . Enslig uten barn               2 812      24     193      13   1 683     519     254 
 . Enslig med barn                1 706      21      40       3     763     380     448 
 . Par uten barn                    973      17      44       -     736      87      66 
 . Par med barn                   1 838      88      51       4   1 174     309     140 
 Alder: 
 . 35 år eller yngre              3 197      54      83       4   2 513     237     217 
 . 36 - 59 år                     3 646      94     174      12   1 721     869     613 
 . 60 år og eldre                   486       2      71       4     122     189      78 
 Årsinntekt: 
 . Ikke inntektsopplysninger         30       -       1       -      20       5       3 
 . Under 200 000                    840       1     120       8     266     312      77 
 . 200 000 - 299 999              1 339      12      91       5     648     345     176 
 . 300 000 - 399 999              2 019      43      39       2   1 271     297     311 
 . Over 400 000                   3 101      94      77       5   2 151     336     341 
 Dagens boforhold: 
 . Egen eid bolig                 2 166      23     155       1     538     917     423 
 . Foreldrenes bolig                695       1      43       1     564      23      42 
 . Leid privat bolig              3 480      64      79       3   2 662     246     323 
 . Leid kommunal bolig              550      60      34       -     334      63      29 
 . Uten bolig                       200       -       8      13     112      18      45 
 . Annet                            232       2       9       2     140      28      46 
 . Ikke spesifisert                   6       -       -       -       6       -       - 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig               202       4      12       1     146       3      29 
 . Kjøp av brukt                  5 558     126     196      18   3 912     418     700 
 . Utbedring                        531      17      99       -     126     239      22 
 . Refinansiering                 1 038       3      21       1     172     635     157 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 08.03.10. 
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 31.12.091 
Boliger med tilskudd og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                             1 433     215 5 18     860 013        25 
 Fylke: 
 . Østfold                            112     133 1 34     643 339        21 
 . Akershus                           147     254 4 53   1 015 148        25 
 . Oslo                               425     230 9 60     676 640        34 
 . Hedmark                             12     177 4 21     976 671        18 
 . Oppland                             57     148 3 19     520 383        29 
 . Buskerud                            74     167 0 54     845 420        20 
 . Vestfold                            51     161 9 44     870 177        19 
 . Telemark                            68     131 3 54     801 280        16 
 . Aust-Agder                          31     231 5 27   1 035 321        22 
 . Vest-Agder                          32     369 6 32   1 140 524        32 
 . Rogaland                            77     260 4 90   1 372 609        19 
 . Hordaland                          162     259 0 60   1 150 641        23 
 . Sogn og Fjordane                    16      68 3 75     745 685         9 
 . Møre og Romsdal                     27     174 1 11     937 075        19 
 . Sør-Trøndelag                       51     297 8 30   1 077 526        28 
 . Nord-Trøndelag                      25     219 1 66     694 698        32 
 . Nordland                            33     135 8 08     548 552        25 
 . Troms Romsa                         23     207 2 66   1 071 798        19 
 . Finnmark Finnmárku                  10     148 4 12     774 433        19 
 Region: 
 . Region øst                         753     213 8 87     730 723        29 
 . Region sør                         256     189 6 83     898 511        21 
 . Region vest                        255     247 5 27   1 192 258        21 
 . Region Midt-Norge                  103     246 3 06     947 789        26 
 . Region Bodø                         40     143 9 17     609 588        24 
 . Region Hammerfest                   26     191 3 93   1 004 401        19 
 Brukergruppe: 
 . Nedsatt funksjonsevne              149     262 0 30     943 075        28 
 . Flyktning                           34     204 7 12   1 309 958        16 
 . Vanskeligstilt                     572     126 5 86     436 542        29 
 . Bostedsløse                          4     226 2 50     999 231        23 
 . Førstegangs boligetablering        538     287 6 63   1 187 396        24 
 . Reetablering                        89     266 3 05   1 252 030        21 
 . Rusmiddelmisbruker                  21     309 4 12     873 862        35 
 . 2 brukergrupper                     26     175 4 23     963 188        18 
 Tiltak: 
 . Oppføring ny bolig                  35     268 2 94   1 594 264        17 
 . Kjøp av brukt                      872     286 0 68   1 203 077        24 
 . Utbedring                          419      63 3 47     123 149        51 
 . Refinansiering                     107     219 1 89     709 509        31 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Foreløpige tall basert på rapportering fra kommu nene per 31.12.09. 
Endelige tall vil normalt omfatte noe flere saker. 
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Tabell 11. Hovedtall for boligtilskudd til utleieboliger per 31.12.091. 
Boliger med godkjenning og gjennomsnittlig tilskudds- og kostnadsbeløp 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                 2 441     64     334,5    1 409,1        24 
 Fylke: 
 .                               -      -         -          -         - 
 . Østfold                      94     73     524,5    1 942,1        27 
 . Akershus                    191     65     354,9    1 344,0        26 
 . Oslo                        139     58     421,5    2 314,4        18 
 . Hedmark                      89     78     516,6    1 549,8        33 
 . Oppland                      52     71     322,4    1 278,8        25 
 . Buskerud                    122     56     324,1    1 436,8        23 
 . Vestfold                    104     53     334,4    1 369,4        24 
 . Telemark                    178     64     267,1    1 173,1        23 
 . Aust-Agder                   90     63     263,9      958,3        28 
 . Vest-Agder                  116     78     410,0    2 000,9        20 
 . Rogaland                    151     59     370,7    1 529,4        24 
 . Hordaland                   281     76     322,6    1 248,1        26 
 . Sogn og Fjordane             40     52     219,7      908,3        24 
 . Møre og Romsdal             167     55     200,6      974,2        21 
 . Sør-Trøndelag               242     60     409,1    1 884,4        22 
 . Nord-Trøndelag               18     79     264,7    1 601,3        17 
 . Nordland                    175     65     302,6    1 329,7        23 
 . Troms Romsa                 153     59     135,6      476,3        28 
 . Finnmark Finnmárku           39     65     478,5    1 494,8        32 
 Kontor: 
 . Region Hammerfest           140     60     150,4      463,9        32 
 . Region øst                  565     67     422,0    1 708,7        25 
 . Region sør                  610     63     316,7    1 385,1        23 
 . Region vest                 472     69     329,3    1 309,3        25 
 . Region Midt-Norge           427     59     321,5    1 516,5        21 
 . Region Bodø                 227     65     314,1    1 316,9        24 
 Type søker: 
 . Privat utbygger               2    118     425,5    1 457,0        29 
 . Aksjeselskap                157     62     418,7    1 814,7        23 
 . Stiftelse                   341     58     406,0    1 529,5        27 
 . Kommune, fylke            1 800     65     305,5    1 344,2        23 
 . Andre                       141     65     438,0    1 494,9        29 
 . Ikke spesifisert              -      -         -          -         - 
 Hovedmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 hovedmålgr 
 .. Bostedsløse                233     46     403,5    1 403,9        29 
 .. Flyktninger                442     93     309,5    1 306,9        24 
 .. Funksjonshemmede           277     64     462,1    2 071,7        22 
 .. Ikke spesifisert             4     39     384,3      952,3        40 
 .. Andre vanskeligst.       1 415     59     282,3    1 269,5        22 
 . Prosj.m.2 hovedmålgr         70     47     812,0    2 298,3        35 
 Delmålgruppe: 
 . Prosj.m.1 delmålgr 
 .. Barn                        14    127     469,5    1 190,0        39 
 .. Eldre                        1     70     277,0    1 386,0        20 
 .. Psyk. utvikl.hemmede         1     68     195,0      974,7        20 
 .. Psykiske lidelser           23     51     415,5    1 274,5        33 
 .. Rus og psykiske 
 lidelser                       31     48     652,4    1 773,2        37 
 .. Rusmiddelmisbrukere         26     79     667,2    1 867,7        36 
 .. Andre vanskeligstilte      275     64     200,6    1 307,2        15 
 .. Ungdom                      99     55      22,2       55,6        40 
 . Prosj.m.2 delmålgr           70     60     441,7    2 028,6        22 
 . Ikke spesifisert          1 901     65     354,6    1 462,8        24 
 Hustype: 
 . Prosj.m.1 hustype 
 .. Enebolig                   121    127     424,7    1 706,1        25 
 .. 2-manns hori.delt           35    126     367,5    1 420,8        26 
 .. 2-manns vert.delt           50     79     255,9    1 347,4        19 
 .. Rekkehus                   112     67     333,4    1 329,9        25 
 .. Terrassehus                  1     46     528,0    1 354,9        39 
 .. Blokk                      747     59     393,4    1 639,9        24 
 .. Andre hus                1 346     59     293,9    1 257,9        23 
 . Prosj.m.2 hustyper           27     54     411,8    1 681,4        24 
 . Ikke spesifisert              2      -     564,5    1 159,3        49 
 Tiltak: 
 .                               6     17     280,0      616,1        45 
 . Oppføring ny bolig          737     57     490,2    1 907,8        26 
 . Kjøp av brukt               781     75     320,1    1 413,7        23 
 . Utbedring                   591     59     153,8      815,7        19 
 . Andre tiltak                326     64     346,0    1 361,1        25 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Tabell 12. Kompetansetilskudd per 31.12.09. 
Antall saker etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                              280       109         7        14       105        10        23        19        18 
 Fylke: 
 . Østfold                           14         4         -         -         9         1         -         -         - 
 . Akershus                          20        11         -         -         8         1         -         -         - 
 . Oslo                              49        36         1         -        12         1         -         -         1 
 . Hedmark                            5         -         -         -         5         -         -         -         - 
 . Oppland                            5         2         -         -         3         -         -         -         - 
 . Buskerud                          21        22         -         -         -         -         -         -         1 
 . Telemark                           7         4         1         1         4         -         1         1         1 
 . Aust-Agder                        13         4         1         1         5         1         -         2         5 
 . Vest-Agder                         9         6         -         1         2         -         2         1         - 
 . Rogaland                           8         3         -         -         3         -         3         -         - 
 . Hordaland                         41         3         1        11         6         1         9         2         4 
 . Sogn og Fjordane                   1         -         -         -         1         -         1         -         1 
 . Møre og Romsdal                    6         -         1         -         5         -         -         -         - 
 . Sør-Trøndelag                     43         5         2         -        20         2         2         9         - 
 . Nord-Trøndelag                     9         2         -         -         9         -         -         -         - 
 . Nordland                          10         3         -         -         7         1         -         -         - 
 . Troms Romsa                        6         1         -         -         3         1         -         -         1 
 . Finnmark Finnmárku                13         3         -         -         3         1         5         4         4 
 Region: 
 . Region øst                        93        53         1         -        37         3         -         -         1 
 . Region sør                        50        36         2         3        11         1         3         4         7 
 . Region vest                       50         6         1        11        10         1        13         2         5 
 . Region Midt-Norge                 58         7         3         -        34         2         2         9         - 
 . Region Bodø                       10         3         -         -         7         1         -         -         - 
 . Region Hammerfest                 19         4         -         -         6         2         5         4         5 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                      65        57         -         -         6         -         -         1         1 
 . Privat utbygger                    1         -         -         -         -         -         1         -         - 
 . Stiftelse                         10         5         -         1         2         -         -         1         - 
 . Aksjeselskap                      11         1         2         -         1         -         4         5         1 
 . Kommune, fylke                    93        21         2         3        62         5         8         4         8 
 . Konsulent                          1         -         -         -         2         -         -         -         - 
 . Forskningsinst.                   13         -         1         -        10         -         1         1         - 
 . Interesseorg.                     11         1         -         7         1         -         1         -         - 
 . Andre                             75        24         2         3        21         5         8         7         8 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner     12         2         1         1        12         -         -         -         - 
 .. Evaluering                        1         -         -         -         -         1         -         -         - 
 .. Forsøksprosjekter                10         5         -         -         4         1         -         -         - 
 .. Informasjon og formidling        40         7         2         5         9         3        10         3         5 
 .. Konkurranse                       4         -         -         -         1         -         1         -         2 
 .. Kurs og utdanning                92        67         -         4        22         1         3         1         1 
 .. Områdeplaner                      4         -         1         -         -         -         1         1         3 
 .. Pilotprosjekter                  11         9         -         1         -         -         -         2         - 
 .. Planverktøy                       3         -         -         -         2         -         1         1         - 
 .. Utredning                         6         -         2         -         2         -         -         -         2 
 .. Annen forskning                  23         5         -         -        10         -         1         7         - 
 .. Annen planlegging                34         9         -         -        23         1         1         1         - 
 . Saker med 2 prosjekttyper         19         2         -         1        16         -         3         1         2 
 . Saker med 3 prosjekttyper          4         1         1         1         2         3         2         2         3 
 . Saker med > 3 prosjekttyper        2         2         -         1         2         -         -         -         - 
 . Ikke spesifisert                  15         -         -         -         -         -         -         -         - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 31.12.09. 
Tildelt beløp etter hovedmålgrupper og type boligkvalitet1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 4. 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                            93 186 476  30 76 1 459   2 353 850   4 332 000  51 211 550   4 520 2 97   6 890 990   3 131 058   4 490 404 
 Fylke: 
 . Østfold                         2 976 000     58 2 000           -           -   2 299 000      95 0 00           -           -           - 
 . Akershus                        4 679 000     36 1 000           -           -   3 318 000   1 000 0 00           -           -           - 
 . Oslo                           25 519 094  17 54 2 244     143 850           -  17 633 000   1 600 0 00           -           -   1 300 000 
 . Hedmark                         1 400 000           -           -           -   1 400 000           -           -           -           - 
 . Oppland                         1 675 000     47 5 000           -           -   1 200 000           -           -           -           - 
 . Buskerud                        2 027 340   2 00 7 340           -           -           -           -           -           -      20 000 
 . Telemark                        2 194 175   1 01 9 175     500 000     500 000   1 675 000           -     500 000     500 000     500 000 
 . Aust-Agder                      4 810 000   1 64 5 000      40 000      40 000   1 395 000     500 0 00           -     830 000   1 480 000 
 . Vest-Agder                      1 717 174     73 7 600           -     500 000     970 000           -     424 574      85 000           - 
 . Rogaland                        3 739 400   1 21 4 400           -           -   1 825 000           -     500 000           -           - 
 . Hordaland                      12 660 104   1 29 0 000     650 000   3 292 000   2 479 500     250 0 00   1 356 416      77 916     139 404 
 . Sogn og Fjordane                  500 000           -           -           -     500 000           -     500 000           -     500 000 
 . Møre og Romsdal                 1 790 000           -     250 000           -   1 440 000           -           -           -           - 
 . Sør-Trøndelag                  19 342 192     46 7 000     770 000           -  10 447 050     950 0 00   3 300 000   1 158 142           - 
 . Nord-Trøndelag                  1 542 000     87 0 000           -           -     572 000           -           -           -           - 
 . Nordland                        2 599 997   1 01 0 700           -           -   2 090 000      59 2 97           -           -           - 
 . Troms Romsa                     1 707 000     65 0 000           -           -     980 000      26 0 00           -           -      51 000 
 . Finnmark Finnmárku              2 308 000     89 0 000           -           -     988 000      40 0 00     310 000     480 000     500 000 
 Region: 
 . Region øst                     36 249 094  18 96 0 244     143 850           -  25 850 000   2 695 0 00           -           -   1 300 000 
 . Region sør                     10 748 689   5 40 9 115     540 000   1 040 000   4 040 000     500 0 00     924 574   1 415 000   2 000 000 
 . Region vest                    16 899 504   2 50 4 400     650 000   3 292 000   4 804 500     250 0 00   2 356 416      77 916     639 404 
 . Region Midt-Norge              22 674 192   1 33 7 000   1 020 000           -  12 459 050     950 0 00   3 300 000   1 158 142           - 
 . Region Bodø                     2 599 997   1 01 0 700           -           -   2 090 000      59 2 97           -           -           - 
 . Region Hammerfest               4 015 000   1 54 0 000           -           -   1 968 000      66 0 00     310 000     480 000     551 000 
 Type søker: 
 . Enkeltperson                    1 036 915     56 4 915           -           -      54 000           -           -     350 000      68 000 
 . Privat utbygger                   250 000           -           -           -           -           -     250 000           -           - 
 . Stiftelse                       5 673 000   4 25 3 000           -      70 000     950 000           -           -     200 000           - 
 . Aksjeselskap                    2 547 716     20 0 000     720 000           -     100 000           -     664 574     803 142     100 000 
 . Kommune, fylke                 41 877 116  20 02 3 000     540 000   1 040 000  32 053 500   1 871 0 00   1 407 916   1 047 916   2 498 916 
 . Konsulent                       1 049 400           -           -           -   1 049 400           -           -           -           - 
 . Forskningsinst.                10 640 000           -     300 000           -   7 140 000           -   3 000 000     100 000           - 
 . Interesseorg.                   3 587 000      5 0 000           -   2 570 000      95 000           -     322 000           -           - 
 . Andre                          26 525 329   5 67 0 544     793 850     652 000   9 769 650   2 649 2 97   1 246 500     630 000   1 823 488 
 Type prosjekt: 
 . Saker med 1 prosjekttype 
 .. Boligsosiale handlingsplaner   3 958 000     24 0 000      40 000      40 000   3 758 000           -           -           -           - 
 .. Evaluering                     1 600 000           -           -           -           -   1 600 0 00           -           -           - 
 .. Forsøksprosjekter              4 560 000   2 05 0 000           -           -   1 860 000     650 0 00           -           -           - 
 .. Informasjon og formidling      9 834 865   1 24 0 244     393 850   1 950 000   2 874 400     385 2 97   1 433 074     210 000   1 548 000 
 .. Konkurranse                    1 162 500           -           -           -     312 500           -     250 000           -     600 000 
 .. Kurs og utdanning              5 967 865   1 21 1 215           -     890 000   3 886 650     250 0 00     130 000      30 000      10 000 
 .. Områdeplaner                   1 297 916           -     650 000           -           -           -      47 916      47 916     647 916 
 .. Pilotprosjekter                4 372 000   3 80 5 000           -      52 000           -           -           -     515 000           - 
 .. Planverktøy                    2 350 000           -           -           -   1 500 000           -     450 000     400 000           - 
 .. Utredning                      2 034 488           -     770 000           -   1 200 000           -           -           -      64 488 
 .. Annen forskning               13 652 142   2 10 0 000           -           -   7 504 000           -   3 000 000   1 048 142           - 
 .. Annen planlegging             17 458 000   6 21 8 000           -           -  10 400 000   1 000 0 00     200 000     200 000           - 
 . Saker med 2 prosjekttyper       4 733 000     19 7 000           -     400 000   3 716 000           -     840 000     140 000     580 000 
 . Saker med 3 prosjekttyper       1 135 000     50 0 000     500 000     500 000   1 000 000     635 0 00     540 000     540 000   1 040 000 
 . Saker med > 3 prosjekttyper    13 200 000  13 20 0 000           -     500 000  13 200 000           -           -           -           - 
 . Ikke spesifisert                5 870 700           -           -           -           -           -           -           -           - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 desember 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                      116 615     254,2        2 180       5 633   129 476          45 
 Fylke: 
 . Østfold                          8 940      18,5        2 073       5 504   126 940          57 
 . Akershus                         7 670      17,8        2 319       6 188   126 766          56 
 . Oslo                            16 530      51,6        3 121       7 139   116 299          51 
 . Hedmark                          5 746      10,8        1 874       5 081   132 346          44 
 . Oppland                          4 837       8,9        1 849       4 928   134 853          38 
 . Buskerud                         5 892      12,0        2 042       5 443   127 645          52 
 . Vestfold                         6 555      13,1        2 003       5 497   128 858          56 
 . Telemark                         4 685       8,7        1 867       5 114   131 342          39 
 . Aust-Agder                       2 687       5,1        1 888       5 306   131 768          46 
 . Vest-Agder                       4 591       9,7        2 113       5 412   130 579          35 
 . Rogaland                         7 012      14,7        2 095       5 512   134 296          39 
 . Hordaland                       10 682      24,2        2 266       5 692   131 714          38 
 . Sogn og Fjordane                 1 895       3,5        1 839       5 010   138 102          47 
 . Møre og Romsdal                  5 186       9,3        1 786       5 065   137 526          43 
 . Sør-Trøndelag                    7 577      16,3        2 153       5 419   131 796          34 
 . Nord-Trøndelag                   3 989       7,5        1 869       5 165   135 641          49 
 . Nordland                         6 580      11,8        1 789       4 960   134 222          40 
 . Troms Romsa                      3 825       7,6        1 993       5 292   135 023          35 
 . Finnmark Finnmárku               1 736       3,1        1 759       4 785   131 315          36 
 Type søker: 
 .                                      1         -            -           .         -           . 
 . Alderspensjonister              31 734      56,4        1 777       4 946   144 974          39 
 . Uføre med barn                   2 172       5,0        2 296       7 216   198 548          72 
 . Uføre uten barn                 31 643      60,7        1 918       5 618   158 911          50 
 . Enslige forsørgere              16 410      45,3        2 762       6 661   117 476          58 
 . Barnefamilier                    7 500      22,6        3 012       7 342   127 075          65 
 . Andre                           26 032      61,4        2 359       5 179    76 804          31 
 . Andre pensjonister               1 123       2,8        2 473       6 547   141 060          60 
 Antall personer i husholdet: 
 . 1 pers                          86 415     170,4        1 972       5 208   130 492          40 
 . 2 pers                          13 820      34,8        2 521       6 242   120 600          54 
 . 3 pers                           8 073      22,2        2 744       6 921   128 763          61 
 . 4-5 pers                         6 387      20,2        3 164       7 551   130 340          67 
 . >5 pers                          1 920       6,6        3 438       8 599   147 764          81 
 Eieform: 
 . Eid bolig                       11 742      18,9        1 608       5 209   151 415          42 
 . Borettslag                      15 349      26,4        1 721       5 540   150 518          45 
 . Leid bolig                      88 700     207,4        2 338       5 704   122 765          46 
 4                                    758       1,4        1 853       5 770   146 952          46 
 5                                     56       0,1        2 078       6 089   149 505          38 
 6                                     10       0,0        1 365       5 209   158 767          70 
 Leieform: 
 . Ikke leiebolig                  27 915      46,8        1 678       5 408   150 799          44 
 . Kommunal                        48 141     114,5        2 378       5 588   128 819          45 
 . Privat                          40 559      92,9        2 290       5 842   115 580          47 
 Kvadratmeter: 
 < 20                                 507       1,0        2 001       4 508    87 387          11 
 20-39                              6 629      14,9        2 255       5 033    97 303          24 
 40-59                             43 926      95,1        2 165       5 405   127 543          41 
 60-79                             37 593      81,7        2 172       5 702   132 821          49 
 80-99                             15 834      34,9        2 205       5 895   133 905          50 
 Over 100                          11 606      25,9        2 233       6 407   139 395          59 
 Ikke registrert                      520       0,6        1 195       3 514   145 856           7 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Etterbehandling og klager er ikke med i tallene.  
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Tabell 14. Husbankens utbetalingsregnskap pr. 31.12.09 1 000 kr  
 

   SIII-09 Til disposisjon Utbetalt pr. Andel 
Kapittel Post Benevning  i 2009 1) 31.12.09 utbetalt 

Utgifter       
2412  Den norske statens husbank     

 01 Driftsutgifter ................................................................305 000 316 752 311 820 98,44 
 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan 

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

15 000 
 

15 000 
 

15 000 
 

100,0 
 72 Rentestøtte ................................................................18 000 21 000 17 699 84,28 
 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning................................10 298 000 12 583 000 12 585 891 100,02 
       

580  Bostøtte     
 70 Bostøtte, overslagsbevilgning................................2 887 600 2 953 600 2 701 600 91,47 
       

581  Bolig- og bomiljøtiltak     
 74 Tilskudd til bolig-, by-og stedsutvikling 43 000 71 866 45 832 63,77 
 75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og 

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

658 600 
 

874 100 
 

874 070 
 

100,00 
 78 Kompetansetilskudd, kan overføres................................57 000 106 000 82 833 78,14 

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

overføres 
 

6 000 
 

19 301 
 

5 034 
 

26,08 
582  Skoleanlegg og kirkebygg     

 60 Rentekompensasjon – Skoleanlegg,  
kan overføres 

 
930 000 

 
647 500 

 
605 495 

 
93,51 

 61 Rentekompensasjon – Kirkebygg, 
kan overføres 

 
105 400 

 
30 000 

 
22 858 

 
76,19 

       
586  Tilskudd til omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser 
    

 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres................................  8 801 7 979 90,66 
 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til  

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

1 514 700 
 

1 514 700 
 

1 461 566 
 

96,49 
 64 Investeringstilskudd, kan overføres................................279 400 492 125 120 603 24,51 

 

Tabell 15. 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 14 872 79,11 
 90 Avdrag, Husbanken ................................................................9 186 000 8 239 000 8 684 386 105,41 

       
5615  Renter frå Den norske statens husbank     

 80 Renter ................................................................5 133 000 4 585 000 4 531 378 98,83 

 
1) Omfatter SIII-08 + overføringer og tilleggsbevilgninger 
  


