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1.0 Forord 

Steinkjer kommune mottok kompetansetilskudd fra Husbanken til et prosjekt om 
funksjonstilpasning av boliger i kommunen. 

Målet var å innhente kunnskap om potensialet for funksjonstilpasning av boligmassen i 
Steinkjer. Kompetanseprosjektet skulle ha fokus på hvorvidt funksjonstilpasning av boliger er 
et effektivt forebyggende tiltak, for å oppnå størst mulig samfunnsgevinst. 

Prosjektet har vart i hele 2016 og ferdigstilles nå i medio mars 2017. Det ble ved 
prosjektets start oppnevnt en prosjektleder i    20 % stilling og en prosjektmedarbeider, 
også i 20 % stilling. Begge med bakgrunn som ergoterapeuter. 

Ett av målene i prosjektet var å kartlegge ca. 360 boliger i Steinkjer kommune med tanke på 
funksjonalitet. I tillegg er det gjort en henvendelse til personer som har flyttet til 
sentrumsnære leiligheter de siste årene. Formålet var å skaffe en oversikt over årsaker til at 
folk velger å flytte fra sine boliger. 

Prosjektet skulle utvikle nye metoder og verktøy for kommuner for effektiv 
funksjonstilpasning av boliger. Målet var å fjerne praktiske barrierer som hindrer boligeiere i 
å foreta nødvendig oppgradering av boligen, for å møte framtidige behov som følge av 
funksjons-nedsettelse. 

Kompetansetilskuddet har gått til å kartlegge boligmassen, gi informasjon om - samt 
opplæring i bruk av funksjonstest og til formidling fra prosjektet. 

Opplysningene som er fremskaffet skal være overførbare til andre kommuner. 

Kommunen initierte prosjektet fordi vi har en rolle som pådriver for positiv samfunnsutvikling. 
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2.0 Sammendrag 

2.1 Norsk sammendrag 

Det er i løpet av prosjektperioden utført tiltak i henhold til de 4 hovedaktivitetene i 

prosjektet. Overordna målsetting har vært å nå ut med informasjon til befolkningen og 

bevisstgjøre innbyggerne i forhold til egne valg ved oppussing/ omgjøring av bolig. 

Kommunen har uttrykt ønske om å se nærmere på mulighetene for besparelser på sikt ved 

at en mer forebyggende tankegang spres til befolkningen. Det er laget et estimat over 

mulige innsparinger, og vi vil i den forbindelse presisere at eventuelle innsparinger ikke 

skjer over natta når det gjelder forebyggende arbeid. Innsparingene skal heller ikke bygge 

på nedskjæringer eller andre plutselige grep, men de skal heller komme som en følge og et 

resultat av omlegging og omorganisering av arbeidsmetoder i vårt daglige virke. Man må 

finne måter å jobbe og samarbeide på som gjør at viktig informasjon om funksjonalitet i 

bolig kommer ut til samarbeidspartnere og befolkningen generelt. 

Det er i løpet av prosjektperioden blitt etablert kontakt med folk i næringslivet, deriblant 

håndverkere, eiendomsmeglere, arkitekter, takstmenn og entreprenører. Prosjektet har 

igangsatt tiltak som er fullført nå i første kvartal av 2017, deriblant opplæring i 

funksjonalitet/ funksjonstilpasning til den nevnte gruppen av samarbeidspartnere. 

Prosjektet kan være starten på et fruktbart samarbeid innad i kommunen, men også med 

"nye" samarbeidspartnere. Alle har et ansvar for å tenke universell utforming, derunder 

funksjons-tilpasning og spredning av kunnskap og erfaring blant annet i form av et aktivt 

kommunalt boligteam. 

Det er ønskelig å formidle kunnskap omkring funksjonalitet slik at den enkelte kan "bli sin 
egen boligekspert", uansett alder. Bevisstgjøringen kan med fordel starte så tidlig som 
mulig slik at folk forstår at det i stor grad handler om egeninnsats "i rett tid", det vil si før 
det blir et problem eller at det oppstår et akutt behov. 

Kort oppsummert kan vi si at delmålene i prosjektet så langt er nådd, men at det 
overordna målet som omhandler bevisstgjøring blant folket samt innsparing for 
kommunen vil ta lengre tid enn en prosjektperiode på vel 1 år. Dette krever imidlertid at 
man foretar en aktiv oppfølging av igangsatte tiltak og tanker om videre samarbeid. 
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Det er gjort en kvalitativ undersøkelse ved å gjennomføre telefonintervju av et bestemt antall 

personer av de som har fylt ut funksjonsattesten og fått bistand. Under følger noen av 

sitatene fra respondentene: 

"Det har vært positivt og nyttig med besøk fra det kommunale boligteamet" 

"Vi er veldig fornøyd og har fått god veiledning fra kommunen sin side. Det har hatt virkning i 

forhold til å tenke fremover, om vi skal fortsette å bo i boligen eller om vi skal flytte" 

"Det har ført til at vi har tenkt litt i andre baner. Har vært positivt å få en litt annen vinkling på 

det og få opp øynene for funksjonstilpasning. Mye bevisstgjøring i prosessen" 

"Både jeg og kona er så veldig fornøyd med prosjektet. Vi har senket skuldrene og tenkt at det 

kan fungere i noen år til, nå etter at huset er tilrettelagt. Dere skal få terningkast 6 fra meg for 

positiv og god oppfølging" 

"Det satte i gang en seriøs gjennomtenkningsprosess her hos oss, der vi har vurdert tilbudet 

om videre hjelp, men velger heller å skifte bosted etter hvert. Positivt tiltak som blir mer og 

mer aktuelt" 
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2.2 Engelsk sammendrag/ summary in english 

We have during the year followed the main activities in the project and have completed 

measures according to these actions. Our overarching goal has been to reach the people 

with knowledge about how to make the right choices when it comes to home 

refurbishment/ reversal of the housing. Steinkjer municipality has expressed a desire to take 

a closer look to the options that we have to increase savings in the long run. It`s all about 

awareness and how to spread this kind of preventive mindset to the people. An estimate of 

possible savings is set, and we want to emphasize that possible savings never happen 

overnight when it comes to preventive work. Savings are not supposed to depend on cutoffs 

or other sudden acts. Instead they should come as a result of a possible reorganization in the 

way that we deal with such kind of subjects in our daily life. People have to find methods to 

work and cooperate that make important information about functionality in housing be 

shown for our partners and also the people. 

Property functionality affects what kind of welfare, health- and social services that can be 

provided in individual housing. It will also affect at what point institutional space is needed. 

One year deferred home-based services will have a million worth for the municipality.  

During the project we have established contact with several people in business such as 

craftsmen, real estate agents, architects, surveyors and entrepreneurs. The project has 

established measures to be completed in March this year (2017). This includes training in 

functionality for this exact group of people/ partners. The project might be the beginning of 

a fruitful cooperation within the municipality and also with our "new" partners. We all have 

a responsibility of thinking about universal design including how to spread information and 

experience about "what to do" when it comes to customization and functionality. This is 

something that an active "housing team" can take care of. 

Our wish is to convey knowledge about functionality so that each one of us, any age, can "be 

our own house expert". Awareness can, with advantage, start as early as possible in life so 

that people understand that it is largely about our own efforts before it is "too late" that is to 

say before something comes up as a big problem or if some urgent needs show up. 

Briefly summarized we can say that so far we have reached our objectives in the project. 

But the overarching goal that`s all about awareness among the people and savings for the 

municipality will take some more time than the project of one year. However this 

requires active monitoring of implemented measures and thoughts about further 

cooperation. 

A qualitative study is done by making phone interviews with a specific number of persons 

within the ones who filled out the functional test and received help. Here are some of the 

respondents` statements: 

"It has been positive and useful to receive visits from the municipal housing team" 
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"We are very glad and have received useful guidance from the people who represent the 

municipal. It has affected the way we think and plan our future and whether we should 

stay in our house or if the best choice is to move to another house/ apartment" 

"It has all led to us thinking in another way. In our opinion it has been positive to get a 

different angle in the way we think and it has also opened our eyes for function 

customization. A great deal of awareness in this process" 

"Both me and my wife are very satisfied with the project. We have lowered down our 

shoulders and believe that it will be okay to stay a few years longer, now that the house is 

facilitated. We`ll give you our dice 6 because of the positive and good follow" 

"For me and my wife it started a seriously process of thinking. We have considered the 

offers for guidance and help, but instead we now choose to move to another house or 

apartment"
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3.0 Hovedaktiviteter 

3.1 Hovedaktivitet 1 – Kartlegging 

Det ble først gjort forarbeid for å finne ut av hva som skulle undersøkes nærmere i 

prosjektet, og det ble avholdt flere møter med involverte personer (se vedlegg 

Fremdriftsplan). 

Deretter ble det gjort en kartlegging i form av å sende ut brev til de som har flyttet til 

sentrumsnære leiligheter. Fokus her var å finne ut noe om flytteårsaker. 750 brev ble levert 

ut, og det kom 415 svar (se vedlegg Presentasjon av data fra spørreundersøkelse om 

flyttegrunner). 

Neste steg var å sende ut brev til boligeiere. Etter drøftinger med andre parter, ble 

konklusjonen å kartlegge boligmassen "på tvers av alder". Fokus ble på boliger bygd på 50, 

60- og 70-tallet da disse husene ofte er bygd med bad og soverom i 2. etasje. 1500 brev ble

kjørt ut, og ca. 380 svar kom inn totalt.

3.2 Hovedaktivitet 2 – Utføre funksjonstesting av boliger 

Innbyggere i Steinkjer kommune har henvendt seg til prosjektgruppa etter å ha hørt/ lest om 

prosjektet og med ønske om hjelp til en gjennomgang av funksjonsattesten. I løpet av året har 

vi fulgt ca. 10 personer fra å hjelpe til med utfylling av funksjonsattesten/ gjennomgang av 

bolig, gitt råd og veiledning i forbindelse med søknad om tilskudd og skrevet 

funksjonsvurderinger som vedlegg til søknader om hjelpemidler fra NAV 

Hjelpemiddelsentralen. Det har vært et tett samarbeid med arkitekter, byggmestere, 

representant fra Avdeling for Plan og Byggesak samt representant fra Bolig- og 

tildelingskontoret. 

Et utvalg ansatte i kommunen har, etter oppfordring fra arbeidsgruppa, tatt en 

gjennomgang av boligen sin og fylt ut funksjonsattesten (papirversjon). Det ble foretatt 

premiering til de som engasjerte seg og deltok. Den elektroniske utgaven av 

funksjonsattesten samt den forkorta versjonen ble også send ut til alle ansatte i Avdeling 

for omsorg, Avdeling for helse, til Husnemnda, Formannskapet og til alle avdelingsledere i 

kommunen. Oppfordringen som fulgte var "Bli din egen boligekspert!" 

3.3 Hovedaktivitet 3 – Samfunnsøkonomisk effektanalyse 

Underveis i prosjektperioden har det vært kontakt med både SINTEF og Trøndelag 

Forskning- og Utvikling (TFOU) med tanke på bearbeiding av data og tall som vi har fått inn i 

prosjektet. TFOU fikk oppdraget, og de har nå fullført sin tallanalyse og bearbeiding av 
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innkomne registreringer og kommentarer. Et estimat over mulige besparelser i satsning på 

tilrettelegging/ funksjonstilpasning og bevisstgjøring omkring egen bolig og boligens 

muligheter kontra utgifter til kommunal omsorg, foreligger nå i rapporten Presentasjon av 

egenfunksjonsvurdering av boliger (se vedlegg 6.5).  

Rapporten sier noe om de samfunnsmessige besparelsene av å jobbe mer forebyggende når 

det gjelder bolig og tilpasninger. Den sier også at det ut fra en vurdering av 

primærkriteriene for tilgjengelighet er bad/ toalett som gjennomgående har minst 

tilgjengelighet, men også at mange entrèer/ inngangspartier kan kreve tilpasninger for den 

som ikke kan gå i trapper. "Det er et omfattende og komplisert felt å beregne kostnader ved 

pleie- og omsorgstjenester, og det er mange forhold som påvirker de kostnadene. 

Gjennomgående er sammenhengen slik at jo mer man klarer selv (mindre bistandsbehov fra 

hjemmetjenestene) og jo lengre man kan bo i egen bolig (utsette flytting til kommunal 

helseinstitusjon) vil det spare penger og kapasitet for kommunene når det gjelder pleie- og 

omsorgstjenester".  

Funksjonskartleggingen viser at ca. halvparten av boligene i Steinkjer som er bygd i perioden 

1950 til 1980 kan bedre funksjonaliteten.    "Med alle forbehold når det gjelder 

forutsetninger og anslag, antyder beregningene at en utsettelse av behovet for 

omsorgstjenester som en følge av mer funksjonelle boliger fort kan dreie seg om vesentlig 

verdi for Steinkjer kommune. Et anslag på en "typisk" funksjons-forbedring av de boligene vi 

snakker om her (f.eks. å gjøre om boligene til funksjonelle på ett plan), anslås å beløpe i tall vi 

har fått oppgitt til å være ca. 500-700 000 kroner. Det betyr at med 3 års økt botid, vil det 

isolert sett være en lønnsom investering i et samfunnsperspektiv".   

Tallene rapporten er basert på grove anslag og enkelt resonnement. De indikerer likevel at 

det er et interessant potensiale i å fokusere på den private boligmassen. Målet med 

prosjektet var å skissere hva vi på sikt kan få til av mulige besparelser i samfunnet og for 

kommunen ved at vi får folk til å ta litt mer ansvar for egen bolig. Dette ved å tenke 

forebygging i det de pusser opp og gjør endringer på boligen sin og ved at hjelp/ råd/ 

veiledning fra kommune og bygningsbransje gjøres litt mer tilgjengelig. Det er også et poeng 

at funksjonsattesten gjøres tilgjengelig for befolkningen.  
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3.4 Hovedaktivitet 4 – Informasjonskampanje og formidling av resultater 

Helt siden februar 2016 har vi drevet kontinuerlig spredning av informasjon omkring 

bolig og funksjonstilpasning, på flere ulike arenaer. 

Vi har vært aktive på Boligmessa i Steinkjer i april 2016, der vi i tillegg til å snakke med folk 

om oppussing og tilrettelegging fikk delt ut noen funksjonsattester (med returkonvolutt). 

"Sinnasnekker`n" fikk en kort innføring i prosjektet og sa seg villig til å nevne prosjektet i 

innlegget sitt/ prate litt om funksjonelle boliger ved en senere anledning. 

Vi har også hatt "informasjonstorg" der vi har plassert oss sentralt på et kjøpesenter og 

stått tilgjengelig for publikum med informasjon om både prosjektet og om 

funksjonsattesten. 

I november deltok vi og hadde innlegg om prosjektet på en fagdag med temaet 

"Funksjonelle boliger for alle" i regi av FFO Nord- Trøndelag og NAV 

Hjelpemiddelsentralen Nord-Trøndelag. 

Det har også blitt informert om prosjektet i andre sammenhenger, blant annet i møte 

med Steinkjer Næringsliv og Steinkjer Næringsforum samt på "frokostmøte" for 

næringslivet. 

I tillegg har vi vært i kontakt med eiendomsmeglere per telefon og ansatte ved HMS Inn-

Trøndelag. Disse har alle fått en grundig innføring i prosjektets innhold og tema. Det har 

også blitt avholdt et eget samarbeidsmøte med spesielt interesserte håndverkere og andre 

fra bygningsbransjen. Disse har alle vært åpen for et videre samarbeid. 

 Det er utarbeidet en "opplæringspakke" i bolig og funksjonalitet for 

 håndverkere og andre samarbeidspartnere. Første kurs i funksjons-tilpasning ble arrangert i 

februar 2017 (se vedlegg 6.6). Dette kurset "sertifiserer" til at man blir anbefalt som 

fagutøver i tilfeller der kommunen får spørsmål om tilgjengelige og oppdaterte håndverkere 

innen temaet funksjonstilpasning. 

Det er også utarbeidet en "veiledningsguide" fra A til Å med trinnvis oppsett over hva man 

skal gjøre dersom man er i gang med å oppgradere boligen og ønsker å søke om midler/ 

tilskudd, gjennomføre en funksjonsvurdering og med tips om at noen fagpersoner i 

bygningsbransjen har litt mer kunnskap om funksjonstilpasning og kan kontaktes (se vedlegg 

6.7). Brosjyren inneholder kort informasjon om bolig og funksjonstilpasning og hvordan folk 

skal forholde seg til dette på egen hånd og dersom de trenger hjelp. Brosjyren legges 

tilgjengelig for publikum på offentlige arenaer. 
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Funksjonsattesten er tilgjengelig for alle interesserte på kommunens nettside. Her finnes 

både vår egen kortversjon av funksjonsattesten (som eventuelt kan skrives ut) samt link til 

den elektroniske versjonen.  

Det har vært kontinuerlig rapportering til styringsgruppa og til vår kontaktperson i 

Husbanken, både muntlig og skriftlig. 
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4.0 Mål og måloppnåelse 

Hovedmålene i prosjektet er delvis nådd, men det er ønskelig at en del av de 

planlagte tiltakene blir fulgt opp også i fortsettelsen for å nå den overordna 

målsettingen.  

4.1 Ønsker for videre arbeid 

Under skisseres en del ønsker om tiltak som en videreføring av prosjektet: 

 Videreføre arbeidsmetoden fra prosjektperioden ved å etablere et boligteam med

faste samarbeidsrutiner og en felles plattform samt felles mål om å bistå

innbyggerne i en prosess der det er nødvendig med informasjon og

spisskompetanse.

 Lage en plan for jevnlig informasjonsspredning om bolig og funksjonalitet, for

eksempel til seniorforum/ pensjonist- gruppen, til befolkningen i alle aldre, til 75-

og 80-åringene, til håndverkere med flere. Noen av disse tiltakene er allerede i

drift, men er ikke satt inn i et system eller i en større sammenheng i form av

overordna planer for kommunalt forebyggende arbeid. Eventuelt kan man ha som

mål å få planen inn som en del av boligsosial handlingsplan.

 Kartlegge et utvalg av gårdsbruk for å få et bredere grunnlag for informasjon

omkring bygningsmassen og variasjonene som finnes nettopp i en kommune som

Steinkjer.

 Videreutvikle et samarbeid med HMS Inn-Trøndelag med ønske om å sette

funksjonstilpasning på agendaen i deres daglige møte med bønder rundt omkring i

vår vidstrakte kommune.

 Samarbeide om forebyggende arbeid også med andre aktuelle instanser.
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5.0 Dokumentasjon 

Under følger en samling av utklipp fra media underveis i prosjektet. 

Innlegget sto i Steinkjeravisa i april 2016. 
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Fra Trønder-Avisa 14.02.17 
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6.1 FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 

Forarbeid til 
kartlegging 

Kartlegging 

Avklarende møter om; 
1. Oppstartmøte.

2. Hvem er samarb.partn.?

3. Idèdugnad.

4. Startlån/tilskudd.

5. Styringsgruppemøte.

6. Steinkjer Næringsforum
og Steinkjer
Næringsselskap.

7. Hvilken informasjon vil
kommunen ha ut av
prosjektet?

8. Flere telefonmøter og
mailkorrespondanse
med Husbanken for
avklaringer.

1. Prosjekteier Solveig
Kleven og
initiativtaker Grete
Waaseth.

2. Geir Gilde og Grete
Waaseth.

3. Husbanken og
representanter fra
NAV HMS.

4. Anne Kristin
Bådsvik.

5. Styringsgruppa.

6. Kirsti Arntsen og
Astrid Fuglesang.

7. Grete Waaseth.

8. Tommy Rønne.

Biblioteket, Steinkjer 
Rådhus. 

Kantina, Steinkjer 
Rådhus. 

HMS Levanger. 

Kontor i 1. etasje, 
Steinkjer Rådhus. 

Arve Skjeflo, rådh. 

Næringstorget. 

Kantina, rådhuset. 

Per telefon/ mail. 

25. januar 2016.

8. februar 2016.

16. februar 2016.

22. februar 2016.

29. februar 2016.

29. februar 2016.

04. april 2016.

Feb, mars, april -16. 
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FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 

Utføre funksjonstest 
av boliger 

1. Dele ut

befarings- 

rapport/

funksjonsattest

under

Boligmessa.

2. Dele ut

befarings- 

rapport/

funksjonsattest

på "info.torg".

3. Info v/ Steinkjer

rådhus

1. Prosjektgruppa i
samarbeid med
andre
kommuneansatte
på "stand".

2. Prosjektgruppa opp
imot befolkningen
generelt.

3. Prosjektgruppa.

Steinkjerhallen/ 
Boligmessa 2016. 

AMFI kjøpesenter. 

Fra Steinkjer Rådhus. 

15.-17. april. 

4. mai 2016.

I løpet av prosjekt- 
perioden. 

Mai: lite besøkende ved 
AMFI. Vi prøver 
Byggmakker i neste 
omgang. 
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FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 

…. Forts. utføre 
funksjonstest av 

boliger…. 

4. Sende ut 1500
brev til
boligeiere med
boliger bygd på
50, 60 og 70-
tallet. Egendef.
skjema, forkorta
utg. av funksj.-
attesten.

5. Levere ut
spørreskjema til
eiere av
sentrumsnære
leiligheter.

6. Gå gjennom
befaringsrapp.
(funksjonsatt.)
med personer
som tar kontakt.
Gi anbefalinger
om videre
saksgang.

Arbeidsgruppa 

Arbeidsgruppa 

Arbeidsgr. i samarb. med 
Bolig- og tildel.kontoret, 
representant(er) fra 
Byggesak og oppmåling 
samt personer som har 
planer om å gjøre 
endringer i boligen sin. 

Fra Steinkjer rådhus 

Molovegen, 
Sagmestervegen, 
Kroghbakken og Sannan 

Fortløpende ved behov. 

Uke 27/28, juni 2016 

Mai 2016 

Fra og med mai 2016 og 
så lenge behovet er til 
stede og prosjektet er i 
gang. 
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FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 

Informasjonskampanje 
og formidling av 

resultater 

1. Arrangere
info.møte som
grunnlag for
videre
samarbeid med
næringslivet.

2. Bygge nettverk
med nye
samarb.parter.

3. Gjøre info om
prosjektet
tilgjengelig for
publikum/
befolkningen
generelt.

4. Delta på
møtevirksomhet
og "temadager"
for å spre
informasjon.

1. Arbeidsgruppa i
samarbeid med Steinkjer
Næringsselskap og
Steinkjer Næringsforum
+ repr. fra div. firma
samt fra Husbanken.

2. Arbeidsgruppa og
aktuelle representanter
fra næringslivet m.fl.

3. Arbeidsgruppa i
samarbeid med
datakyndige ved
Steinkjer rådhus, evt.
andre.

4. Arbeidsgruppa og
aktuelle
samarbeidspartnere,
bl.a. NAV hjelpemiddel- 
sentralen og FFO.

Kunnskapsparken 

V/ Kunnskapsparken 
samt per telefon og v/ 
Steinkjer rådhus. 

Ved Steinkjer Rådhus. 

Ved Steinkjer Rådhus. 

På ulike arenaer der 
temaet kan være 
aktuelt. 

6.juni 2016

Juni 2016 + utover 
høsten 2016. 

November/ desember 
2016. 

08.11.16 

Fortløpende ved behov. 

Juni: avlyst p.g.a. få 
påmeldte. Vi arrangerer i 
stedet et møte med 
interesserte repr. fra 
næringslivet 21.06.16. 

Frokostmøte ved 
Kunnskapsparken i aug. 
2016 – tiltak utsatt til 
januar 2017. 
November: vi kommer til 
å legge link til den 
elektroniske versjonen av 
funksjonsattesten 
tilgjengelig på 
kommunens nettside 
(intranett). 
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FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 
 
 

 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 
 

…forts. 
Informasjonskampanje 

og formidling av 
resultater… 

 

5. Formidling av 
resultater i 
media. 

 
 

6. Formidling av 
resultater til 
politikerne og 
ledere. 

 
 
 
 

7. Lage 
"opplærings- 
pakke" til 
håndverkere og 
andre 
interesserte 
samarbeids- 
partnere. 

 

8. Få en del av 
funksjonsatt. 
inn i "Energi- 
portalen". 

 

Arbeidsgruppa i 
samarbeid med 
Trønderavisa, lokalavisa 
og evt. NRK. 

 
Arbeidsgruppa, 
Husbanken, diverse 
politikere og toppledere. 

 
 
 
 
 

Arbeidsgruppa i 
samarbeid med innleide 
ressurser. 

 
 
 
 
 
 

Arbeidsgruppa i 
samarbeid med firmaet 
Entelligens. 

 

Rådhuset, eventuelt 
hjemme hos personer 
som er i ferd med å 
gjøre endringer i bolig. 

 
Steinkjer rådhus. 

 
 
 
 
 
 
 

Steinkjer rådhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tlf. og mail fra 
Steinkjer rådhus. 

 

Flere ganger i løpet av 
2016. Januar -17 og 
deretter ut over første 
halvdel av året. 

 
06.12.16. 
Fortløpende ved 
anledning. 

 
 
 
 
 

I løpet av første halvdel 
av 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Des. 16/ jan. 17 

 
 
 
 
 
 

Repr. fra Husbanken 
oppdaterer lederne i 
St.kjer kommune på hva 
som har skjedd så langt i 
prosjektet og hva vi evt. 
kan forvente oss av 
resultater/ funn. 
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FREMDRIFTSPLAN 2016 

Prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 

Mål/ delmål Hvordan Hvem Hvor Når Evaluering 

Samfunnsøkonomisk 
effektanalyse 

Hente ut data/ resultater 
fra innkomne skjema og 
eventuelt fra samtaler. 

Bearbeide data og lage 
oversikter/ kurver/ 
diagram. Lage en 
presentasjon i form av 
skriftlig rapport. 

Arbeidsgruppa 

TfOU eller SiNTEF 

Steinkjer rådhus 

V/respektive 
arbeidsplasser 

Fortløpende ved behov 

Sen høst 2016. 

Juni: vi har lagt inn svar/ 
resultat fra spørreskjema 
til leilighetseiere i excel 
og fått ut en statistikk. 

Desember: Samme med 
svar på innkomne skjema 
sendt ut til boligeiere av 
50, 60- og 70-tallshus. 
TfOU har fått oppdraget. 
Viktig med et estimat på 
eventuelle besparelser 
(på sikt) ved å tenke 
funksjonstilpasning. 



6.2 Milepælsplan prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" 2016 

Etablering Feb 
2015 

Jan 
2016 

Feb 
2016 

Mars 
2016 

April 
2016 

Mai 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

Aug 
2016 

Sept 
2016 

Okt 
2016 

Nov 
2016 

Des 
2016 

Prosjektsøknad x 

Diverse "formøter" I løpet 
av -15 

Sonderingsmøte x 

Avklaringsmøte x 
Etablere 
Styringsgruppe 

x 

Etablere 
Prosjektgruppe 

x 

Milepæl/Aktivitet 
Innhente kunnskap 
om – og muligheter 
for praktisk 
gjennomføring i 
møte med 
samarbeidspartnere 

x x x 

HA1 Kartlegging 
 Innhente 

nødvendig
informasjon om
boligmassen i 
samarbeid med 
Byggesaksavd. 

 Sende ut og
bearbeide 
spørreskjema. 

x 

x 

x 

x 

HA2 Utføre 
funksjostesting av 
boliger 

 Delta på 
Boligmessa. 

x 



Milepæl/ aktivitet Feb 
2015 

Jan 
2016 

Feb 
2016 

Mars 
2016 

April 
2016 

Mai 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

Aug 
2016 

Sept 
2016 

Okt 
2016 

Nov 
2016 

Des 
2016 

Forts…. HA2 Utføre 
funksjonstesting av 
boliger 

 Sende ut brev til 
et utvalg av 
leilighetseiere

 Sende ut brev til 
et utvalg av 
boligeiere.

 Samle kunnskap 
om funksjons- 
attesten innad i 
kommunen blant 
de ansatte.

 Opprette kontakt 
(via media og
"info-torg") med 
boligeiere som
ønsker funksjons- 
test i sitt hjem.

 Dra på befaring
sammen 1 
person fra 
byggteknisk.

 Fullføre 
funksjonstesting
av boligmassen i 
form av 
hjemmebesøk 
eller telefon- 
kontakt til en 
utvalgt gruppe.

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 

x x 



HA3 
Samfunnsøkonomisk 
effektanalyse 

 Gjøre analyser av 
innkomne data 
fra funksjons- 
attesten.

 Gjennomføre 
kvalitativ spørre- 
undersøkelse til 
et utvalg pers.

x x 

x 

Milepæl/ aktivitet Feb 
2015 

Jan 
2016 

Feb 
2016 

Mars 
2016 

April 
2016 

Mai 
2016 

Juni 
2016 

Juli 
2016 

Aug 
2016 

Sept 
2016 

Okt 
2016 

Nov 
2016 

Des 
2016 

HA4 Informasjons- 
kampanje og formidl 
av resultater 

 Lage 
info.materiell 
(brosjyrer/ nett/ 
media).

 Gjennomføre 
møter med 
samarb.partnere 
for fremtiden.

x x 

x 

x 

x 

Møter med 
styringsgruppa 
underveis samt 
sluttevaluering 

x x x x x 

Rapportering til 
Husbanken 

x? 



6.3  Presentasjon av data fra spørreundersøkelse 
om flyttegrunner forbindelse med prosjektet 
"Funksjonstilpasning av boliger i kommunen" i 
Steinkjer kommune 

Steinkjer kommune, august 2016 



1. INNLEDNING

Husbanken Region Midt Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 
Trondheim kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag ønsket å øke kunnskapen om 
tilgjengelighet i boligene våre og gjennomførte prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest 
bolig». 

Offentlige utredninger peker på viktigheten av fornyelse og ombygging, slik at eksisterende 
boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov. Dette er 
noe den enkelte huseier i stor grad selv må ta ansvar for. Samtidig er det nyttig for boligkjøpere å ha 
informasjon om boligens tilgjengelighet. For kommunen er kunnskap om tilgjengelighet viktig ved 
planleggingen og gjennomføringen av boligutbyggingen. 

Prosjektet har i første utviklet en funksjonsattest som kan benyttes for å øke kunnskapen, samt å ha 
et redskap for å vurdere og beskrive tilgjengeligheten. Funksjonsattesten finnes i rapporten 
"Kunnskap til rett tid – funksjonsattest bolig" (2014). 

Steinkjer kommune er med og prøver ut og videreutvikler tenkingen rundt arbeidet med 
funksjonsattester, og har fått finansiert et prosjekt gjennom Husbanken. Denne spørreundersøkelse 
er en del av Steinkjer kommunes arbeid med funksjonsattester. 

2. GJENNOMFØRING

Det ble send ut ca. 750 skjema til beboere i forholdsvis nybygde sentrumsnære leilighetsbygg i 
områdene Moloveien, Sagmesterveien, Sannan. Skjemaene ble levert direkte i postkassene i to 
omganger. Første runde ble delt ut 9.-10. mai og med svarfrist 19. mai (Moloveien, Sagmesterveien). 
Andre runde ble delt ut 30.-31. mai og med svarfrist 10. juni. 

Spørreskjemaene ble levert ut med vedlagte følgeskriv og frankert konvolutt med returadresse. 
Skjemaet og følgeskrivet er vedlagt. 

3. RESULTATER

Det kom inn 415 svar. 

Under presenteres grafer over svarfordelingen på de ulike spørsmålene. De komplette 
frekvenstabellene finnes i vedlegg1. 

De utfyllende kommentarene er gjengitt uredigert, kun anonymisert der det har vært nødvendig. 

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Nyheter%2Bhele%2Blandet/_attachment/410577?_download=true&amp;_ts=14c27631478
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Nyheter%2Bhele%2Blandet/_attachment/376553?_download=true&amp;_ts=1451d4cf550


 

 
 

3.1 Flyttet fra (type bolig og sted) 
 

 

Figur 1  Spørsmål 1: Flyttet fra? 



 

 
 

Figur 2 Spørsmål : Spørsmål 2: Flyttet internt i Steinkjer kommune? Eventuelt fra hvilken anne kommune 

 
 



 

 

 

3.2 Flyttegrunn 

Når det det gjelder flytteårsak har flere oppgitt flere grunner. Derfor er antallet svar større en antall 
respondenter. 

Figur 3 Spørsmål 3: Årsak til flytting? 
 

 
Når vi sammenstiller flyttegrunner og tidligere boform er det få markerte forskjeller mellom 
de ulike boformene. Det er en viss tendens til at praktiske forhold ved boformen 
(vedlikehold, hagearbeid etc. og vedlikehold) er dominerende for de som har bodd i enebolig, 
mens avstander og funksjonalitet er mer representert som flyttegrunn for de andre 
boformene. 

 

Supplerende kommentarer til spørsmålet om årsak til flytting 
 

«Ufrivillig» flytting da kommunen/skolen skulle 
ha området på alle kanter av vår eiendom og 
de var interessert i denne. 

Alderdom. 
Alt flatt og tilgjengelig. 
Avstand til jobb i Verdal (flyttet fra Verran). 
Avstander til kommunikasjon/barn- og 

barnebarn. Ønsker tid for andre ting enn 
vedlikehold. 

Bare ønske om leilighet. 
Barn tok over boligen. 
Barna reiste ut. Boligen NN ble for stor til oss 

to. 
Bedre utsikt i den nye leiligheten. 
Behov for mer sentral og bedre bolig. 

Behov for tilrettelegging for bevegelses- 
hemmet. Ikke for behov så stort boareal (ca 
240 kvm) etter at barna forlot "redet". 

Ble enkemann. 
Ble enkemann og ville flytte til sentrum hvor jeg 

vokste opp. 
Bodde i blokk i 2.etg. 
Bodde i boligen 10 år som enke, men den ble 

for stor og mye vedlikehold. 
Bodde i "for stort hus". Avhengig av 2 biler der 

vi bodde pga ikke buss. 
Bolig over 2 etg, trapp til soverom og bad. 
Boligen – en ombygd 2-mannsbolig – og hagen 

(900kvm) ble etter hvert for stor. 



 

Boligen var ikke hensiktsmessig for 
tilrettelegging ved helseutfordringer. 

Bratt adkomst fra parkplass/garasje – farlig 
glatt om vinteren. 

Bratt- mye snø – holke og sandstrøing jevnlig – 
alder. 

Bråk fra gata utenfor i helgene. 

De tok bort bussruta som gikk i Trøavegen. 
Det er enkelt å låse døra og kan være borte 

over tid. Å få være hjemme lengst mulig, med 
hjelp fra hjemmesykepleien. Jeg har 
trygghetsalarm etter at jeg ble alene. Kjører 
ikke bil. 

Det var på grunn av min høye alder – 90 år – at 
jeg bestemte meg for å flytte. 

Dårlig form, etter å ha fått påvist kols for noen 
år siden. 

Dårlig rygg og svimmel!! For dyrt å bo alene i 
huset. 

Eiendom solgt til sønn. Behov for renovering av 
kårhus. 

Eier også et småbruk. Det ble for mye 
vedlikeholdsarbeid. 

Ektefelle m/hjertesvikt, døde 2003. 

Ektefelle syk, delvis hjemme delvis sykehjem. 
Ble ikke med på flyttingen. Døde høsten 
2010. 

En av ektefellene har jobb i Steinkjer (flyttet fra 
Inderøy). Ingen barn hjemmeboende. Den 
andre ektefellen er pendler. Ønske om 
mindre å ta vare på. 

Eneboligen ble altfor stor etter at jeg ble enke. 
Bodde der alene i 3 år. 

Eneste mulighet er å bu sentralt. 
Enkeltheten ved å bo i blokkleilighet. Slippe 

vedlikehold, bare låse døra og reise. 
Enkemann, barna voksne og etablerte i 

Trondheim og Bærum. 
Enklere forhold når en kommer opp i alder. 

Bedre å flytte mens en var så lik at en vet at 
en flytter. 

Etter at jeg mistet mannen min valgte jeg å 
flytte til leilighet. 

Etter å ha blitt alene fant jeg ut at det ble letter, 
greiere å bo mere sentralt. 

Flytt tilbake der vi vaks opp. Ingen av sønnene 
bosatte seg i Tynsetområdet. 

Flytta før 60 år, men tenkte fremover – fra 2.etg 
med trapp til alt på 1 plan. 

Flytte mens man er ”oppegående”. 
Flytter mens vi selv er i stand til å henge opp 

egne bilder, og gjøre mindre tilrettelegginger. 
Flyttet etter hjerneslag. 

Flyttet fra borettslagsleilighet til selveier. 
Flyttet fra en forholdsvis stor enebolig og stor 

tomt og mye plen og skråninger. Hadde ok 
transportforbindelse og nærbutikk. 

Flyttet fra liten leilighet med 1 soverom uten 
utsikt. Til leilighet med 2 soverom og 

havutsikt. Fra sameie til selveierleilighet med 
fjernvarmeanlegg. 

Flyttet før vi ble for gamle. 
Flyttet pga. at jeg bodde i 3.etg uten heis. 
Flyttet pga. vart enke og ville til Steinkjer da det 

er byen min – er kvamssokning. 
Flyttet til leilighet på Jæktholmen. Alt på ett 

plan. Ingen snømåking og veldig funksjonell 
leilighet. 

Flyttet tilbake til hjemstedet etter 50 år – og 
trives! 

For mange trapper ellers alt bra. 

For mye bygninger å holde i stand for en 
person (enkemann). 

For stor, tungvint og dyr bolig for 2 personer. 
For stort hus. 
For å få alt mer lettvint. 
For å komme inn på boligmarkedet, større 

plass. 
For å mestre hverdagen bedre når jeg blir 

gammel (eldre). 
Forbindelse med alderdom. 
Foretrekker ”leilighet og hytte” framfor ”hus og 

hytte”. 
Forstår det slik at prosjektet, i regi av Steinkjer 

Kommune, også ber om at den enkelte 
boligeier skal utforme sin egen bolig til å bli 
funksjonell (ved nybygg eller renovering) 
Dette fordi Steinkjer Kommune i fremtiden 
skal spare penger på å serve kommunale 
eldreinstitusjoner; de eldre skal bo lengst 
mulig i sin funksjonelle bolig som de bør 
renovere selv. Synes dette er patetisk!. 

Fra stort hus (500 kvm) til passende leilighet 
(100 kvm). 

Fremtidig lettere hverdag for oss. 
Frigjøre tid til fritidsaktiviteter. Behov for mindre 

bolig. 
Første bolig, første jobb. 
Generasjonsskifte gård. 
Generelt ønske om å flytte før behovet for 

enklere boligstell meldte seg – dessuten hytte 
med stort behov for arbeidsinnsats. 

Glatt vinterføre. 
Greit med heis og kort vei til butikk. 
Gården solgt. 
Gårdsbruk med dyr, var utslitt begge to! 

Gårdsbruk overdratt til datter/svigersønn. Jeg 
hadde arbeid i Steinkjer. 

Har det fint der vi bor! 
Har fått tildelt en langtidsleilighet ved NN. 
Har hatt polio som ung så derfor må jeg ha en 

lettvint leilighet. 
Har leilighet i Steinkjer for å kunne treffe 

familien jevnlig. (Barn, barnebarn og 
oldebarn). 

Har sommerhus på landet, vart litt for mye å 
passe på. 

Hjerneslag 2013. Mista førerkortet etter 
synssvekkelse etc. Fikk TT-kort da jeg kom til 



Sagmestervegen. Det burde jeg hatt da vi 
bodde på NN! 

Huset var opprinnelig tomannsbolig. Det ble for 
stort etter hvert som vi ble eldre. 

Høg alder 82 og 86 år. Stor hage, to etasjer. 
Høy alder. 
I tillegg arbeidstid/fravær fra heimen, utflytta 

barn. 

Ikke tilsvarende leilighet der jeg flyttet fra, som 
jeg har nå. 

Ingen ønsket å overta bruket. 
Innser at før eller senere måtte vi flytte i 

leilighet. 
Jeg ble alene. 
Jeg ble enke. 
Jeg bodde alene i enebolig. Begynte å bli 

gammel og trengte å bo litt mer lettvint. 
Jeg bruker bestillingstaxi i stedet for buss. 

Dette tilbudet er bra. 
Jeg drev gård sammen med min mann. Han 

døde i 2006. Selte gården min datter. Flyttet 
til leilighet. 

Jeg er Byafossing. 
Jeg flyttet fordi jeg hadde lyst til å flytte. 
Jeg har flyttet fra Gran Canaria på grunn av der 

har de ikke eldreomsorg. Der passer barna 
de eldre som i eldre dager her i Norge. 

Jeg kunne bruke bestillingstransport. 
Jeg synes det er trykt og godt å bo som jeg gjør 

nå. 
Jeg ville ha "kårbolig" og hvis det hadde vært 

leilighet å velge i på Mære hadde jeg bodd 
der i dag. Men Sagmestervegen i Steinkjer 
må være byens perle (kommunens perle). 

Jobb på Steinkjer. 

Kun helse som var grunnen til flyttingen. 
Leide før, og ville kjøpe/eie leilighet i stedet, 

pluss litt mer plassbehov. 
Leil.uten trapp pga hjerneslag. 
Leilighet i blokk kan lett og trygt reises fra-vi er 

reiseglade. Lettere å ha et godt forhold til 
neste generasjon når man bor på hvert sitt 
sted. 

Man må tenke på at man blir eldre. 
Manglende garasje. Leide leilighet, ønsket å 

kjøpe noe selv. 
Mannen fikk slag og hamna på Steinkjer 

Sjukeheim. 
Med hus og hage er det stadig noe som må 

gjøres. Passer best for yngre folk. 
Med ønske om en enklere hverdag og nærhet 

til arbeidsplassene. 
Mer komfortabel bolig. 
Mer sentralt. 
Mere funksjonell og sentral bolig. Tenker på at 

den er mere praktisk når jeg blir eldre. 
Mest pga at jeg ble enke. 
Min ektemann døde og jeg solgte huset i Oslo 

og flyttet ”hjem” til Steinkjer. 

Min mann fikk Alzheimers sykdom har fått plass 
på Steinkjer sykehjem. 

Min mann kunne ikke utføre hagearbeid/snø- 
måking osv. og ville få bruk for "alt" på ett 
plan. (Han døde 1,5 år etter flytting). 

Min mann var kreftsyk, døde i løpet av ett år. 
Min mann var syk, så det ble for mye med stor 

hage + hus. 
Mistrivsel der jeg bodde. 
Mistrivsel der vi bodde i Verdal. 
Nuværende leilighet: praktisk/trivelig – men lei 

av rotet med vikarleger på Dampsaga. 
Nærmere jobb og aktiviteter. 
Når jeg har gangavstand til alt kan jeg klare 

meg selv med det meste. 
Når jeg ikke får kjøre bil lenger blir det 

vanskelig å bo på NN. Dårlig bussforbindelse. 
Når vi flyttet, kom det unge til bygda. Bygda ble 

revitalisert. 
Passer veldig bra nå når jeg har mistet min 

mann. 
Min mann satt i rullestol og alt vart for tungt og 

upraktisk. 
Pga. mannens sykdom (død nå). 
På grund av at jeg ble alene. 
På grunn av helseplager, ble hus og tomt for 

stort. 
Salg av gårdsbruk. 
Samlivsbrudd. 
Sandeblokk u/heis. 
Selve blokka er 20 år og trenger påkostninger. 
Skilsmisse. 
Skilsmisse, ønsket miljøforandring. 
Slekt og venner her på Steinkjer. Oppvokst her! 
Solgt til N.T-fylke. 
Solgte enebolig til barnebarn – for stor for en 

person – ønske om mindre bolig og var alene 
om privat veg ca. 150 m. 

Solgte gården, og måtte flytte. 
Stor hage 2 mål tomt. 
Stort hus og stor tomt ble for mye for meg 

alene. 
Større bolig og bedre utsikt. 
Ta konsekvensen av økende alder. Ville flytte 

fordi vi ville og ikke for at vi måtte det. 
Tiden var der for å få det litt lettvint. 
Tilfeldig/trengte leilighet. 
Trivdes ikke. 
Utsatt for trafikkulykke i 1984. 
Var ikke heis i blokka. 
Vaskerom i kjeller. 
Veldig glad for at vi flyttet da helsen har sviktet. 
Vi bodde i en enebolig som ikke var tilrettelagt. 
Vi bygde enebolig når vi flyttet fra Snåsa i 1964 

– hjerteinfarkt og snøarbeid årsak, samt bratt
og glatt.

Vi fikk begge diagnoser som medfører inndratt 
førerkort i løpet av noen år. 

Vi fikk lyst til å ha det lettvintere med årene. 



 

Vi flyttet da vi var vel 60 år. Vi så problemene 
som kunne komme, Min mann ble syk og 
døde for fem år siden, og jeg var sjeleglad for 
at vi hadde flyttet da. 

Vi hadde behov for mindre ansvar og arbeid. 
Vi nærmet oss 70 år og følte det var godt å ikke 

være avhengig av bil, både for å handle og 
enkelt kunne reise med tog og buss. 

Vi tenkte fremover og derfor flyttet vi fra Sprova 
til leilighet på Steinkjer for 10 år siden. 

Vi var alene i hvert vårt store hus. Flyttet derfor 
sammen i leilighet da dette ble veldig lettvint. 

Vi var friskt begge to da vi flytta i leilighet. Ingen 
av oss ville bo i huset dersom vi ble alene. 
Sønn vå tok over huset. Fikk ordna det mens 
vi var to. Min mann fikk 2,5 år her før han ble 
syk og døde, jeg ble alene. 

Viktig er; Det psykologiske aspektet, det 
”administrative ansvar for eiendommen”. 

Ville bo ”enkelt” og ”nær alt”. Forbereder 
alderdommen. Vil helst klare oss selv så 
lenge som mulig. Nåværende 
helseoverskudd brukes på hytta ved sjøen. 

Ville ha det litt enklere og å bo nærmere 
tjenestefunksjoner. 

Ønsket en enklere hverdag uten ansvar for 
vedlikehold av eldre bolig. Hage og 
snømåking. 

Ønsket en funksjonell, lettstelt bolig i sentrum. 

Ønsket noe lettere enn å holde hus og hage i 
orden. 

Ønsket noe nytt og sentrumsnært. 
Årsak også at jeg ble enkemann. 
Årsaken var voksne barn, og nærmere jobben. 

 
 
 

 

3.3 Funksjonsnivå på nåværende bolig 
 

 

Figur 4 Spørsmål 4: Er nåværende bolig funksjonell? 
 
 
 

 

Supplerende kommentarer til nåværende funksjonsnivå på ny bolig 

4 år gammel blokkleilighet. 
Aldri hatt det så godt som nå! Selv om det blir 

dobbelt så dyrt når en er enslig. 
Alle rom er rullestolvennlig. 
Alt enklere med alt på 1 plan. 
Alt på ei flate her. Heis. Sentralt. SUPERT! 
Alt på ei flate. 

Alt på en flate. 
Alt på en flate. Ingen trapper. 
Alt på et golv med heis. 
Alt vi trenger av butikker i gangavstand. 
Ble enke etter 8 mnd. i leilighet. 
Blokk med heis. Vaktmester ute og inne. 



 

Boligen er topp både innvendig og 
parkanlegget utvendig. Alle tiders 
vaktmestertjeneste. 

Bor nå i 4 år gammel leilighet. 
Bor nå i Generalen – Synes det er meget bra. 
Bor nå i leilighet (Kroghbakken) 84 kvm. Helt 

supert å bo slik. 
Bor nå i leilighet. 
Bor på Jektholmen, ideelt. 
Bor sentralt i Steinkjer. Gå avstand til det 

meste. 
Bur i blokk. 
Byens beste blokk. 
Både ja og nei, bor i 2.etg uten heis. 
Delvis funksjonell, men ikke bra. 
Denne boligen er ikke funksjonell etter dagens 

standard. Innredning fra 2006, og er ikke 
oppgradert. Kjøleskap, komfyr og 
oppvaskmaskin 2010. Stue og kjøkken er et 
stort rom der kjøkkendelen er avdelt med 
lettvegger. Kjøkkenbenk (altfor liten) er 
plassert på en del av langveggen (hele 
lengden er ikke utnyttet) Her kan der være 
mulig å montere skap som kan heves-senkes 
etter behov- for en som ikke når opp til vanlig 
overskap (fastmontert) Bad-dusjkabinett må 
skiftes ut – 2006. Jeg kjøpte leiligheten av en 
som var avhengig av rullestol, både ute og 
inne. Derfor er det lagt et belegg utenfor 
inngangen og på verandaen som er lett å 
bevege rullestol på. Det er også montert 
kontakt ute, for ladning av elektrisk rullestol. 
Her skulle en arkitekt vært inne og sett 
muligheter for å innrede til en funksjonell 
bolig- til en funksjonshemmet person f.eks. 

Denne boligen vil være grei for person som er 
ufør- bruker rullestol, er i 1.etg. 

Denne leiligheten er tilrettelagt for ev. rullestol. 
Det er mye mer lettvint. 
Eg er 92 år, men greier med sjølv. 
En tid etter flytting, ble det behov for å bruke 

rullestol. Leilighet og alt i bygget var godt 
tilrettelagt. 

Enkel og fin leilighet, selveier (seksjonert). 
Er nok for trangt, ettersom min mann må ha 

flere hjelpemidler. 
Er veldig godt fornøyd med leiligheten, som har 

livsløpsstandard. Ev. tilpasninger vil være 
enkle. 

Fellesarealene i sameiet kunne vært bedre 
tilrettelagt for bevegelseshemmede, 
automatisk døråpnere. 

Fellesskap som gir trygghet. 
Fint med alt på ett plan. 
Flyttet i leilighet i Jæktby`n. 
Flyttet i leilighet. 
Flyttet oi 2006 fra leilighet i NN hit til NN 

(grunnet glatt og bratt). 
Flyttet til Jektbyen. 
Flyttet til leilighet med heis. 

Flyttet til lettstelt leilighet. 
Foreløpig greit. 
Foruten at det ikke er plass til en sykebåre i 

heisen! 
Frå Sagmestervegen kunne eg vitja han kvar 

dag. 
Funksjonell for meg foreløpig. 

Greit og lettvint på Majoren borettslag. 
Har funnet meg veldig godt til rette her jeg nu 

bor. 
Har heis og sentralvarme. På ett plan. 
Heis i blokka, alt på ett plan, gangavstand til 

butikk. 
Heis. Alt på 1 flate. Nært jobb. 
Heisen er for liten, ikke plass til sykebåre. Ikke 

fornøyd med utbygger NN. Blokken var langt 
fra ferdig da vi flyttet inn. 

Heisen er for liten. Mange eldre som bor her, 
og da skulle heisen hatt plass til båre i tilfelle 
sykdom etc. 

Helt OK! 
Her er det heis, og nær sentrum og butikk. 
HVEM skal boligen være funksjonell for? Jeg 

kan ikke se at dette skjemaet fører til at 
Steinkjer Kommune får noen oversikt over 
boligmassen i Steinkjer ut fra svara på dette 
skjemaet. Hvis dere ville undersøke hvor 
mane boliger som er tilpasset 
rullestolbrukere, burde dere spurt etter 
detaljer i boligen som måtte være oppfylt for 
at rullestolbruker kunne bo. Min leilighet er ok 
så lenge jeg er funksjonsfrisk. Hvis jeg blir 
rullator- eller rullestolbruker, må jeg ha 
tilpasninger. 

Håper å få være i leilighet lengst mulig. 

I all hovudsak livsløpstandard på leiligheten. 
Ideell plass å bo på, super! 
Ikke døråpnere og får ikke båre inn i heisen 

ellers ok. 
Inneklima: For varmt, for tørt. Bør være krav 

om bedre direkte lufting. Klimaanlegget 
holder ikke. Unødvendig kostnad: 
sentralstøvsuger. (Et ”monster” som tar plass, 
og ikke blir brukt. Slangen ligger i boden i 
kjelleren. Komfyrvakt: Tilpasset oppvarming 
av Pizza grandiosa??? Må gå an å utvikle et 
bedre produkt. Det må gå an å steke 
rundstykker direkte etter brødsteking. Det må 
gåan å ”langsteke” elgstek og koke 
oksetunge til jul!!!. 

Ja, liten leilighet hvor jeg kan bo lenge. Min 
mann er død. 

Jeg bor i NN og har fått døråpner da jeg går 
med krykker. Trives der. Heis i blokka, som er 
viktig for meg. 

Jeg bor svært bra, har alt jeg trenger nært. 
Jeg har ingen funksjonshemminger. Ville ikke 

vært funksjonell dersom jeg var i rullestol. 
Jeg har vært alene i 13 år uten hjelp fra 

kommunen. 



 

Jeg trives godt, lettvint + nært til byen. 
Kjøkken må tilrettelegges hvis helsetilstanden 

tilsier det. 
Korttidsboligene bør oppusses! 
Leilighet ferdig i 2013. 
Leilighet i 1.etg, rett inn med rullator. Butikk 

som nærmeste nabo. 
Leilighet i blokk m/heis – alt på et plan. 
Leilighet i boligblokk. 
Leilighet med heis. 
Leilighet sentralt – biblioteket- butikker mm. Fin 

utsikt. 
Leiligheten er på en flate + heis i huset. 
Leiligheten er tilrettelagt for HC, universell 

utformet. 
Lettvint boforhold og gode naboer. 
Lettvint og greit for ektefelle bor på Steinkjer 

sykehjem no. 
Livsløpsstandard. 
Mangler heis! 
Med nåværende helsetilstand. 
Meget bra. 
Meget funksjonell. 
Meget sentralt og praktisk. 
Men mangler gatelys og fotgjengerfelt. Ny 

bydel, mange eldre. 
Mere lettvint å bo i blokk. 
Min helse er bra, f.1928! 
Min leilighet er svært funksjonell for meg som 

ble enslig. 
Mye enklere. 

Må ha heistilgang. 
Nybygg, Jæktby`n. 
Nytt, plass til eventuell rullestol. Hagestell & 

snømåking inkludert husleie. Heis. 
Nært bibliotek-apotek-kino. 
Nært butikk og leilighet på bakkeplan. 
Passer meget bra. 
Sentral og lettstelt blokkleilighet. 
Skal ikke flytte! 
Stor leilighet 1.etage. 
Til mitt behov har den alt. 
Trekkfullt og lytt. 
Trives godt og er frisk. 
Trives meget bra. 
Upresist spørsmål. I forhold til 1, Nå, 2) 

funksjonshemming, 3)alderdom? 
Vaktmester gjør det meste. Første etasje gjør 

alt enkelt! 
Ved nybygg- gjerne være automatiske 

døråpnere i fellesareal. Ringeklokketelefon er 
montert for høyt på veggen. Rullestolbruker 
når ikke opp! 

Veldig godt fornøyd med forholdene. 
Veldig godt tilrettelagt. 
Veldig vanskelig (les umulig) utvendig 

vindusvask. 
Vi er mellom 70 og 80 år, og har etter det 

normal helse, men ingen vet hva fremtiden 
bringer. 

Vi trenger vel snart vaskehjelp. 



VEDLEGG 1: FREKVENSTABELLER 

Flyttet fra (type bolig) 

Antall Valid Prosent 

Valid Enebolig 294 71,0 

Leilighet 57 13,8 

Gårdsbruk 38 9,2 

Rekkehus/tomannsbolig 25 6,0 

Total 414 100,0 

Svar mangler 99 1 

Total 415 

Flytte fra (kommune) 

Antall Valid Prosent 

Valid Steinkjer kommune 351 86,7 

Annen kommune 54 13,3 

Total 405 100,0 

Svar mangler 99 10 

Total 415 

Hvilken annen kommune 

Antall Valid Prosent 

Valid 363 87,5 

Bindal 1 ,2 

Bjugn 1 ,2 

Drammen 1 ,2 

Enebakk 1 ,2 

Flatanger 2 ,5 

Gran Canaria 1 ,2 

Hallingdal 1 ,2 

Inderøy 13 3,1 

Malvik 1 ,2 

Meråker 1 ,2 

Molde 1 ,2 

Namdalseid 3 ,7 

Namsos 2 ,5 

Osen 1 ,2 

Oslo 1 ,2 

Snåsa 2 ,5 

Trondheim 3 ,7 

Tynset 1 ,2 

Tønsberg 1 ,2 

Verdal 5 1,2 

Verran 9 2,2 

Total 415 100,0 



Flyttegrunn 

Antall Valid Prosent 

Valid Helse 145 19,3 
Bolig 98 13,0 
Hage/Snø 229 30,4 
Vedlikehold 115 15,3 
Tilrettelegging 30 4,0 
Transport 52 6,9 
Avstand 84 11,2 
Total 753 

Er nåværende bolig funksjonell? 

Antall Prosent 

Valid Ja 408 98,3 

Nei 7 1,7 

Total 415 100,0 



VEDLEGG 2: INFOSKRIV 

Hei 
Steinkjer kommune er i gang med prosjektet "Funksjonstilpasning av boliger i 
kommunen". Prosjektet skal gjennomføres i 2016. 

Alle boligeiere, uansett funksjonsevne, bør ha en funksjonell bolig. Boligeiere 
bør etterspørre mer funksjonelle boligløsninger når de skal kjøpe ny bolig, ved 
nybygging, eller renovering. 

Målet med prosjektet er å få en oversikt over boligmassen i Steinkjer 
kommune, og å se nærmere på behovet for tilpasning. 
I tillegg ønsker prosjektet å få en oversikt over hvorfor mange velger å flytte til 
sentrumsnære leiligheter. 

Det har de siste årene vært stor utbygging av leiligheter i Steinkjer sentrum. 
Politikerne i Steinkjer ønsker å vite mer om årsaken til flytting. I den forbindelse 
håper prosjektet at du/dere har mulighet til å sette av tid til å fylle ut vedlagte 
spørreskjema og sende det i vedlagte konvolutt. Det kan også leveres i 
servicetorget på rådhuset. 

Resultater fra spørreundersøkelsen blir behandlet anonymt. 

Svarfrist : 10. juni 2016Det blir trukket en "vinner" blant 
innkomne svarskjema, som får ei fruktkurv. 

Hilsen prosjektgruppa v/Janne Dahl og Eli Ringseth 



VEDLEGG 3: SPØRRESKJEMA 

Spørreskjema 

1. Jeg/vi flyttet fra:

Enebolig Leilighet Gårdsbruk 

Annet beskriv:   

2. Jeg/vi flyttet fra bolig i Steinkjer kommune:  JA NEI 

Hvis nei, - jeg/vi flyttet fra kommune:

3. Årsak til at jeg/vi flyttet:

Helse Ikke funksjonell bolig Hage/snømåking 

Behov for vedlikehold Behov for tilrettelegging 

Transportutfordringer Avstand til kommunesenter/butikk 

Kommentarer: 

4. Er nåværende bolig funksjonell? JA NEI 

Kommentarer:

Oppgi navn og telefonnummer om du/dere ønsker å være med i trekning av fruktkurv. 



Foreløpig utg.06.2016 6.4 Funksjonsvurdering av bolig 
Vurderingsskjema 

Eiendomsopplysninger 

Gårds/bruksnr. og boligadresse: 

Navn huseier/leietaker: 

Ditt tlf.nr og ev. mailadresse: 

Alder: Kryss her 

Under 50år 

Mellom 50 – 60år 

Mellom 60 – 70år 
Over 70år 

Til huseier/leietaker 

Ønsker du å bo i din nåværende bolig så lenge som råd? Når du skal pusse opp 
boligen; pusser du opp riktig? 

Funksjonstilpasning av bolig 

Hva skal til for å gi "en funksjonell god nok" bolig å bo i over tid? 

De fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i, i de neste tiårene, er 
allerede bygd. En større nasjonal kartlegging av eksisterende boligmasse viser at det er 
lite tilfredsstillende tilgjengelighet i disse boligene. En funksjonell bolig vil gi større 
mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser og med ulike forutsetninger. 
I tillegg en mulig verdiøkning av boligen. 

 Kommunen ønsker mer kunnskap om behovet og potensialet for tilpasning av

boligmassen og har fått midler fra Husbanken til et prosjekt.

 I den forbindelse ønsker vi hjelp til å kartlegge et visst antall boliger og håper du

kan ta deg tid til å fylle ut og returnere vedlagte skjema.

 Du kan være med i trekningen av befaringsbesøk/ bistand fra kommunalt

boligteam.

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på skjemaet! 

Kontaktinformasjon for spørsmål: 

Janne.dahl@steinkjer.kommune.no Svarfrist: 15.09.16 

mailto:Janne.dahl@steinkjer.kommune.no
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Eksemplene under er ingen absolutte krav for å finne gode praktiske løsninger men gode råd for 
å strekke seg til en best mulig løsning i din bolig. 

Fig.1. Eksempler på bad med vask, wc, 
vaskemaskin og dusjområde. 

Fig.2. Eksempler på dobbel og enkelt soverom 

Fig.3. Eksempler, løsning på kjøkken 

Fig.4. Plass for å svinge rundt ett hjørne (ved bruk 
av rullestol) 

Fig.5. En stigningsgrad i atkomstvei anbefales ikke 

brattere enn 1:12. 
(Har du 1 meter høyde så bør du ikke gå lengre enn 
12 meter før det blir flatt eller mulighet til ett 
hvileparti) 

Eks: 

H: 1m 

L: 12m 

Før du begynner: 
Det vil alltid være en fordel å ha viktige hovedfunksjoner i boligen på samme plan. Med 
hovedfunksjoner menes å ha tilgang til stue, kjøkken, minst ett soverom, bad og toalett på 
inngangsplanet i boligen. I tillegg ha dører med god bredde (90cm) og uten høye terskler. 
Funksjonsvurderingen du nå skal gjennomføre har til hensikt å synliggjøre hvor tilgjengelig boligen 
er og om det lar seg gjøre å vurdere løsninger for å bedre boligens brukbarhet og bokvalitet. 
Fordelen ved å gjennomføre en slik vurdering er å få bekreftet om boligen er eller kan bli 
funksjonell og tilgjengelig i alle livsfaser. 
Har du en eller flere hovedfunksjoner (eks. soverom/bad osv.) fordelt på flere plan så kan du 
vurdere om det lar seg gjøre å flytte funksjoner ned på inngangsplanet, eventuelt om det lar seg 
gjøre å bygge om eller bygge på boligen. 

Gjør så godt du kan når du fyller ut dette skjema. Om du står fast, gå videre på neste spørsmål og 
ta de usikre spørsmålene tilslutt. 
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1. Om din bolig

2. Atkomst frem til inngangsparti (lokal vei/gårdsplass før huset, frem til en ev. trapp eller takoverbygg)

Ja Nei 

Ja Nei 

Ja Nei 

Byggeår: År: 

A) Type bolig:
 Enebolig?

Ja Nei 

 Rekkehus med egen inngang?
Ja Nei 

 To-manns bolig?
Ja Nei 

 Annen type bolig?

Hvilken: 

B) Finnes entre, stue, kjøkken, bad og minst ett soverom på inngangsplanet?
(Samme plan som inngangsdøra) Ja Nei 

C) Er det trinnfri adkomst til boligen?
Ja Nei 

A) Er det mulig å kjøre bil frem til og parkere i nærhet av
Inngangsparti? Ja Nei 

B) Er det trinnfri atkomst frem til inngangsparti?
Ja Nei 

C) Er stigningsgraden i atkomstvei slakkere enn 1:12? (Se fig.8)
Ja Nei 

D) Hvis nei. Er det mulig å anlegge vei med maks stigning 1:12?
Ja Nei 

3. Inngangsparti (Hovedinngangsdør og området utvendig i forkant av ytterdøra)

A) Er det trinnfri atkomst i inngangspartiet?

B) Er det trapp foran inngangsdør?

C) Finnes det annen alternativ atkomst?
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4. 

A) 

Vindfang/Entre (innvendig i huset) 

Er det minimum 90 cm passasjebredde gjennom vindfang/entre? 

Ja Nei 

B) Har innerdør fri passasjebredde/lysåpning minimum 0,78 m (90cm dør)?

Ja Nei 

C) Se figur 4. Dersom det er behov for å snu en rullestol 90 grader for å
komme inn i de ulike rommene i boligen må breddemål A + B være
minimum. 2,20 m. Er dette ivaretatt ved atkomst inn til kjøkken, stue, bad
og soverom?

Ja Nei 

5. Bad/toalett

A) Er bad på samme plan som de øvrige funksjonelle rom i bolig?
(Inngang, entre, stue, kjøkken, soverom). Ja Nei 

B) Er toalett plassert på bad?
Ja Nei 

C) Hvis nei. Kan ev. separat bad og toalettrom slås sammen til et rom på
hovedplanet? Ja Nei 

D) Har minst et toalettrom/bad snusirkel på 1,5 i forkant av toalett og vask
Ja Nei 

E) Er det trinnfri atkomst til bad? (Max.2,5 cm avrundet terskel)
Ja Nei 

F) Er passasjebredde/lysåpning på innerdører minimum 0,78 m (90cm dør)?
Ja Nei 

G) Slår dør ut av rommet?
Ja Nei 

H) Er det mulighet for terskelfri dusjsone? (Eks: uten bruk av dusjkabinett
eller badekar) Ja Nei 

I) Er det membran i gulv og vegger som gir muligheter for å dusje på gulv?

Ja Nei 

J) Finnes det lyskilde i tak og over servant?

Ja Nei 

6. Kjøkken

A) 
Er det trinnfri atkomst til kjøkken? (Max.2,5 cm avrundet terskel) Ja Nei 

B) Er passasjebredde/lysåpning på innerdører inn til kjøkken minimum 0,78
m (90cm dør)? Ja Nei 

C) Er det snusirkel på 1.5 m foran kjøkkeninnredning?

Ja Nei 

D) Dersom plass foran kjøkkenbord overlapper arealet for snusirkel, finnes
det alternativ spiseplass i boligen? Ja Nei 
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Ja Nei 

Ja Nei 

7. Stue 

8. Soverom

A) Er det trinnfri atkomst til stue? (Maks 2,5 cm avrundet terskel)
Ja Nei 

B) Er det passasjebredde/lysåpning på dør til stue på minimum 0,78 m
(90cm dør)? Ja Nei 

C) Er det fritt areal i stue som ivaretar snusirkel på 1,5 m i diameter i tillegg til
nødvendig møblering? Ja Nei 

D) Finnes felles bryter for alle lyspunkt i stua?
Ja Nei 

A) Er det trinnfri atkomst til soverom? (Maks 2,5 cm avrundet terskel)
Ja Nei 

B) Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78 m (90cm dør) inn til
soverom? Ja Nei 

C) Har minst ett soverom snusirkel på 1,5 m i diameter på den ene langsiden
av senga? Enten ved siden av enkeltseng eller ved den ene side av
dobbeltseng?

Ja Nei 

D) Dersom nei, kan andre rom gjøres om til tilgjengelig soverom?
Ja Nei 

E) Er det fri passasje på 0,9 m frem til vindu for lufting?
Ja Nei 

F) Finnes det lyspunkt ved seng?
Ja Nei 

G) Er det mulig å ommøblere rommet for å oppnå plass til snusirkel på 1,5 m
på den ene siden av senga? Ja Nei 

9. Uteplass (kan være en balkong, terrasse/markterrasse med utgang fra egen terrassedør/ytterdør o.l.

A) Har du trinnfri atkomst til uteplass/balkong/terrasse?

Ja Nei 

B) Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78m (90cm dør) ut til
privat uteplass? Ja Nei 

C) Er det plass til snusirkel 1,5 m i diameter uavhengig av nødvendig
møblering og dørslag? Ja Nei 

E) Er det belysningskilde i tak samt under overskap?

F) Er det skuffer i underskap?
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Tilslutt noen spørsmål: 

A) Har du tilpasset røykvarslere/brannvarsling og slokkeutstyr til ditt
funksjonsnivå? (Det finnes brannvarsling tilpasset hørselshemmede, bruk
av røykvarslere slik at batteriskift blir unødvendig, kopling til vaktsentral,
lette slokkemidler)

Ja Nei 

B) Har du muligheter for å tilpasse/bedre rømningssituasjonen? (Når du blir
eldre, få soverom i 1 etasje, bruk av dører som går rett ut på terreng,
trappefri/terskelfri adkomst)

Ja Nei 

C) Er det installert komfyrvakt på kjøkkenet?

Ja Nei 

D) Synes du denne gjennomgangen var nyttig?

Ja Nei 

E) Mener du din bolig er funksjonell god nok?

Ja Nei 

F) Hvis nei på spørsmål E og du ønsker å bo der også i fremtiden, vil du
vurdere å gjennomføre forbedringer slik at den får bedre funksjonalitet?
(Ved å bygge om, tilpasse rom eller bygge på)

Ja Nei 

G) Ønsker du å flytte til en bedre egnet bolig i fremtiden?

Ja Nei 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på skjemaet! 
Send inn skjema i vedlagt svarkonvolutt innen 15.09.16. Ønsker du å være med i trekningen 
av befaringsbesøk/ bistand fra kommunalt boligteam? 

Eventuelle kommentarer. (Bør du gjøre forbedringer for fremtiden, forslag til løsninger… osv.?) 

Ja Nei 
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6.5 Presentasjon av

egenfunksjonsvurdering av boliger 

Steinkjer kommune, januar 2017 
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SAMMENDRAG 

I forbindelse med Steinkjer kommunes prosjekt Funksjonstilpasninger av boliger i kommunene har det 

vært gjennomført en kommunalt initiert egenvurdert funksjonsnivå på boliger bygd i perioden 1950 til 

1970.  

Dette notatet oppsummerer en funksjonskartlegging av 332 boliger fra årene 1950 til 1980 i Steinkjer. 

Hovedfunn 

Noe over halvparten av boligene er ikke umiddelbart tilrettelagt for å mestre daglige aktiviteter i ulike 

livsfaser og med ulike brukerforutsetninger. 

 60 prosent av boligen har «alle romtypene» på inngangsplanet.

 1 av 4 (25 prosent) har trinnfri atkomst.

 Nesten alle (90 prosent) har biladkomst til inngangspartiet.

 En av tre har bratt atkomst (stigningsgrad skallereen 1:12). Litt mer halvparten av disse har

mulighet til å anlegge atkomst som er mindre bratt.

 70 prosent av boligene har 90 cm passasjebredde inn til boligen og litt under halvparten har

rullestolvennlig vindfang/entre.

 Tre av fire boliger har bad på samme plan som de øvrige bruksrommene. 40 prosent har en

størrelse som muliggjør å snu en rullestol på badet.

 85 prosent har trinnfri adkomst til kjøkken og én av fire har snuplass for rullestol på kjøkkenet.

 82 prosent har trinnfri adkomst til stue omtrent alle har snuplass for rullestol på kjøkkenet.

 67 prosent har trinnfri adkomst til soverom og to av tre har snuplass for rullestol på kjøkkenet.

 83 prosent har hensiktsmessig røyk- og brannvarsling.

 12 prosent har montert komfyrvakt.

Mange boliger kan bedre funksjonaliteten 

Ut fra en vurdering av primærkriteriene for tilgjengeligheter det bad/toalett som gjennomgående har 

minst tilgjengelighet, men også mange entreer/inngangspartier kan kreve tilpasninger for den som ikke 

kan gå trapper.  

Samfunnseffekt 

Boligens funksjonalitet påvirker velferds- helse- og sosialtjenester hvilke velferds- helse- og 

sosialtjenester som kan ytes i brukers bolig, og når man eventuelt må ha institusjonsplass.  

Ett års utsettelse av å motta hjemmebaserte tjeneste vil ha en millionverdi for kommunen. 
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1.INNLEDNING

I forbindelse med Steinkjer kommunes prosjekt Funksjonstilpasninger av boliger i kommunene har det 

vært gjennomført en kommunalt initiert egenvurdert funksjonsnivå på boliger bygd i perioden 1950 til 

1970. Dette notatet er en oppsummering av disse dataene. 

Målet med prosjektet er å innhente kunnskap om potensialet for funksjonstilpasning av boligmassen i 

Steinkjer. Kompetanseprosjektet har fokus på hvorvidt funksjonstilpasning av boliger er et effektivt 

forebyggende tiltak, for å oppnå størst mulig samfunnsgevinst.  

Steinkjer kommune har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for et prosjekt om 

funksjonstilpasning av boliger i kommunen. 

1.1Funksjonstilpasning av boliger 

De fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i de neste tiårene er allerede bygd. En 

større nasjonal kartlegging av eksisterende boligmasse viser at det er lite tilfredsstillende tilgjengelighet i 

disse boligene.  En funksjonell bolig vil gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser 

og med ulike brukerforutsetninger. Funksjonell bolig er i tråd med intensjonene om satsing på 

forebyggende helsearbeid i samhandlings-reformen. 

NOU 2011 Innovasjon i omsorg sier at et viktig fokus de nærmeste årene vil være fornyelse og 

ombygging, slik at eksiterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med 

morgendagens behov.  Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom. 

Gjennomføring av funksjonsattesten gir informasjon om hva som skal til for å gi en funksjonell god nok 

bolig å bo i over tid. Funksjonsattest for bolig er et redskap for å funksjonsvurdere egen bolig, og vil gi 

huseiere mulighet til selv å vurdere boligen. Gjennom dette synliggjøres hvilke muligheter og 

begrensninger boligen gir for å oppnå funksjonalitet. 
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2.GJENNOMFØRING

Det ble valgt ut boligfelt hvor mesteparten av bebyggelsen var bygd i perioden 1950 til 1980. Utvelgelsen 

skjedde i samarbeid med Nav Hjelpemiddelsentralen og deres erfaring med at boliger bygd i denne 

tidsperioden som innehar bad og soverom på loft. Ved å velge byggeår for feltet regnet man med å få 

respondenter i alle aldre. 

Det ble distribuert 1500 funksjonsvurderingsskjema hvor mottakerne ble oppfordret til å fylle ut 

skjemaet og sende det inn til kommunen. Skjemaet som ble brukt er utviklet av Husbanken og innholt et 

50-talls spørsmål, de fleste ja/nei spørsmål, knyttet til ulike forhold ved boligen. Skjemaet er lagt ved i

vedlegg 1.

Det kom inn 380 svar, som gir en svarprosent på 24.  

Fordeling av respondenten med hensyn på type bolig er gjengitt i avsnitt 3.1.  

Dataene er ikke validert med hensyn på representativitet.  

De åpne kommentarene i skjemaet, samt de komplette frekvenstabellene, er lagt ved i egne vedlegg. 
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3.HVA SIER SKJEMAENE?

en tabell med oversikt over hvor mange som svart på de enkelte spørsmålene finnes i vedlegg 1. I 

gjennomsnitt er det 340 respondenter som har svart på spørsmålene. 

3.1Om din bolig 

Byggeår 
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Boligtyper

Enebolig

Rekkehus

To-manns bolig

Annen bolig
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3.2 Atkomst fram til inngangspartiet 
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3.3 Inngangsparti 
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3.4Vindfang/entre 

3.5 Bad/toalett 
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3.11 Oppsummeringer 

Vi skal her summere opp hovedmønstrene innenfor de ulike delene av skjemaet. 

Om din bolig 

Materielt omfatter 332 boliger fra årene 1950 til 1980, relativ jevnt fordelt i hele tidsspennet, i all 

hovedsak eneboliger. 60 prosent av boligen har «alle romtypene» på inngangsplanet. 1 av 4 (25 prosent) 

har trinnfri atkomst 

Atkomst fram til inngangspartiet 

Nesten alle (90 prosent) har biladkomst til inngangspartiet. En av tre har trinnfri adkomst fram til 

inngangspartiet.  

En av tre har bratt atkomst (stigningsgrad skallereen 1:12). Litt mer halvparten av disse har mulighet til å 

anlegge atkomst som er mindre bratt.  

Inngangsparti 

20 prosent av boligene har trinnfri atkomst til inngangspartiet og 30 prosent har trinnfri atkomst i 

inngangspartiet.   

Vindfang/entre 

70 prosent av boligene har 90 cm passasjebredde inn til boligen. Litt under halvparten har 

rullestolvennlig vindfang/entre.  

Bad/toalett 

Tre av fire boliger har bad på samme plan som de øvrige bruksrommene. Neste 80 prosent av boligene 

har toalettet plassert på bad.  

40 prosent har en størrelse som muliggjør å snu en rullestol, 27 prosent har trinnfri atkomst til bad og 40 

prosent har 90cm dør.  Tre av fire har terskelfri dusj.   

Kjøkken 

85 prosent har trinnfri adkomst til kjøkken. Nesten 70 prosent har 90 cm dør som atkomst og én av fire 

har snuplass for rullestol på kjøkkenet.  

Stue 

82 prosent har trinnfri adkomst til stue. 41 prosent har 90 cm dør som atkomst og omtrent alle har 

snuplass for rullestol på kjøkkenet.  

15 prosent har felles bryterpanel for lyspunktene i stua. 

Soverom 

67 prosent har trinnfri adkomst til soverom. Nesten 81 prosent har 90 cm dør som atkomst og to av tre 

har snuplass for rullestol på kjøkkenet.  
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Uteplass 

32 prosent har trinnfri adkomst til soverom. Nesten 64 prosent har 90 cm dør som atkomst og 87 

prosent har snuplass for rullestol på kjøkkenet.  

Diverse annet 

83 prosent har hensiktsmessig røyk- og brannvarsling. 65 prosent kan bedre rømningssituasjonen. 12 

prosent har montert komfyrvakt.  

De aller fleste (83 prosent) mente at en slik gjennomgang var nyttig. 60 prosent mener at dagens bolig 

har en hensiktsmessig funksjonalitet. 

Ut fra en vurdering av primærkriteriene for tilgjengelighet (se tabell under) er det bad/toalett som 

gjennomgående har minst tilgjengelighet, men også mange entre/inngangsparti kan kreve tilpasninger 

for den som ikke kan gå trapper.  

Primærkriteriene tilgjengelighet 

Trinnfri 90cm dør Rullstolsnuplass 

Inngangsparti 20 70 43 

Bad/toalett 27 40 40 

Kjøkken 84 68 74 

Stue 82 81 98 

Soverom 67 41 67 

Uteplass 33 65 88 

Noe over halvparten av boligene er ikke umiddelbart tilrettelagt for å mestre daglige aktiviteter i ulike 

livsfaser og med ulike brukerforutsetninger. 
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4. SAMFUNNSEFFEKTER

I et forsøk på å vurdere en samfunnseffekt av standard på boligen er resonnement slik at boligens 

funksjonalitet påvirker kostandene for det offentlige når det gjelder velferds- helse- og sosialtjenester. 

Dette påvirkes av både hvilke tjenester som kan ytes i brukers bolig og når man eventuelt må ha 

institusjonsplass.  

Det er et omfattende og komplisert felt å beregne kostnader ved pleie og omsorgstjenester, og det er 

mange forhold som påvirker de kostnadene1. Gjennomgående er sammenhengen slik at jo mer man 

klarer selv (mindre bistandsbehov fra hjemmetjenestene) og jo lengre man kan bo i egen bolig (utsette 

flytting til kommunal helseinstitusjon) vil det spare penger og kapasitet for kommunen når det gjelder 

pleie og omsorgstjenester. 

I hovedsak består dagens omsorgstjenester av sykehjem og aldershjem, omsorgsboliger med og uten 

heldøgnsbemanning, samt hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Av disse regnes sykehjem og aldershjem 

som institusjonsbaserte tjenester, mens omsorgsboliger og hjemmetjenester defineres som 

hjemmebaserte tjenester2. 

Vi skal under antydningsvis se på de økonomiske konsekvensene ved endringer i bistandsbehov som kan 

skyldes boligens funksjonalitet. Vi bygger beregning på følgende forutsetninger: 

 Anslagsvis koster en institusjonsplass 1. million kroner i året, og kostnader med hjemmebaserte

tjeneste er 200.000 pr mottaker i året3.

 I Steinkjer er det 3914 boliger (eneboliger, tomannsboliger og rekkehus) fra tidsperioden 1946 til

19604.

 Funksjonskartleggingen over viser at ca. halvparten av boligene i perioden 1950 til 1980 kan

bedre funksjonaliteten.

 Regner vi 1,5 personer per husholdning

Ett års utsettelse av å motta hjemmebaserte tjeneste vil ha en verdi på 600 millioner kroner5. Av 

Steinkjer befolkning er ca. 15 prosent over 67 år. Regner vi et års utsettelse når det gjelder 

hjemmebaserte tjeneste for 15 prosent av de som bor i de samme boligene vil utgjøre det 90 millioner 

kroner6. 

1 KS, NHO og Virke har i fellesskap utarbeidet et beregningshefte for å vise hva hjemmetjenester og en 

sykehjemsplass koster som viser noe av denne kompleksiteten: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-brukermedvirkning/hva-koster-pleie-
-og-omsorgstjenestene/. Se også Hjelmebrekke, S.; Løyland, K; Møller, G. & Vardheim, I (2011) Kostnader og kvalitet i
pleie- og omsorgssektoren, TF-rapport nr: 280. Telemarksforskning.

2 Hjelmebrekke, S.; Løyland, K; Møller, G. & Vardheim, I (2011) Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren, TF-
rapport nr: 280. Telemarksforskning. 
3 http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=4203&categoryID=329 

4 https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat/aar/2016-06-21?fane=tabell#content 
5 2000 boliger x 1.5 husholdningsstørrelse x 200.000 hjemmetjenestekostnader 
6 (2000 boliger x 15 %) x 1.5 husholdningsstørrelse x 200.000 hjemmetjenestekostnader 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-brukermedvirkning/hva-koster-pleie--og-omsorgstjenestene/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-brukermedvirkning/hva-koster-pleie--og-omsorgstjenestene/
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=4203&categoryID=329
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Med alle forbehold når det gjelder forutsetninger og anslag så antyder beregningene over at en 

utsettelse av behovet for omsorgstjenester som en følge av mer funksjonelle boliger fort kan dreie seg 

om en vesentlig verdi for Steinkjer kommune.  

Et anslag på en «typisk» funksjonsforbedring av de boligene vi snakker om her (f.eks. å gjøre om boligene 

til funksjonelle på ett plan) anslås å beløpe i tall vi har fått oppgitt seg til 500.000 til 700.000 kroner.  Det 

betyr at med 3 års økt botid vil det isolert sett være lønnsom investering i et samfunnsperspektiv.  

Anslag er over er basert på gove anslag og enkel resonnement. Men indikerer at det er et interessant 

potensial i å fokusere på den private boligmassen. Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus lanserer den 28. februar 2017 rapporten Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys 

av samfunnets aldring. Den vil sannsynligvis inneholde interessant resonnement rundt samfunnseffektne 

av bosituasjonen.  

Melhus kommune har også et prosjekt Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv som også arbeider med 

problemstillinger rundt det å bo hjemme lengre. Arbeidet her vi kunne gi kunnskap av nytte for Steinkjer 

kommune også. 















VEDLEGG 2: TABELL OVER ANTALL RESPONDENTER PR. 
SPØRSMÅL 

 

 N Ubesvart 

Finnes entre, stue, kjøkken, bad og minst ett soverom på inngangspartiet 365 8 

Er det trinnfri adkomst til boligen 350 23 

Er det mulig å kjøre fram til og parkere i nærheten av inngangspartiet? 366 7 

Er det trinnfri atkomst frem til inngangsparti 364 9 

Er stigningsgraden i atkomstvei slakkere enn 1:12 341 32 

Hvis nei. Er det mulig å anlegge vei med maks stigning 1:12 144 229 

Er det trinnfri atkomst i inngangspartiet 359 14 

Er det trapp foran inngangsdør 366 7 

Finnes det annen alternativ atkomst 355 18 

Er det minimum 90 cm passasjebredde gjennom vindfang/entre 358 15 

Har innerdør fri passasjebredde/lysåpning minimum 0,78 m (90cm dør) 361 12 

Spm. 4 C - rullestol i 90 grader 338 35 

Er bad på samme plan som de øvrige funksjonelle rom i boligen 364 9 

Er toalett plassert på bad 367 6 

Hvis nei. Kan ev. separat bad og toalettrom slås sammen til et rom på hovedplanet 98 275 

Har minst et toalettrom/bad snusirkel på 1,5 i forkant av toalett og vask 357 16 

Er det trinnfri atkomst til bad 361 12 

Er passasjebredde/lysåpning på innerdører minimum 0,78 m 360 13 

Slår dør ut av rommet 360 13 

Er det mulighet for terskelfri dusjsoner 356 17 

Er det membran i gulv om vegger som gir muligheter for å dusje på gulv 355 18 

Finnes det lyskilde i tak over servant 364 9 

Er det trinnfri atkomst til kjøkken 365 8 

Er passasjebredde/lysåpning på innerdører inn til kjøkken minimum 0,78 m 363 10 

Er det snusirkel på 1,5m foran kjøkkeninnredning 365 8 

Dersom plass foran kjøkkenbord overlapper arealet for snusirkel, finnes det 
alternativ spiseplass i boligen 

346 27 

Er det belysningskilde i tak samt under overskap 368 5 

Er det skuffer i underskap 367 6 

Er det trinnfri atkomst til stue 367 6 

Er det passasjebredde/lysåpning på dør til stue på minimum 0,78 m 362 11 

Er det fritt areal i stue som ivaretar snusirkel på 1,5 m i diameter i tillegg til 
nødvendig møblering 

368 5 

Finnes felles bryter for alle lyspunkt i stua 367 6 

Er det trinnfri atkomst til soverom 365 8 

Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78 m inn til soverom 363 10 



Har minst ett soverom snusirkel på 1,5 m i diameter på den ene langsiden av 
senga? Enten ved enkeltseng eller dobbeltseng 

362 11 

Dersom nei, kan andre rom gjøres om til tilgjengelig soverom 107 266 

Er det fri passasje på 0,9 m frem til vindu for lufting 360 13 

Finnes det lyspunkt ved seng 368 5 

Er det mulig å ommøblere rommet for å oppnå plass til snusirkel på 1,5 m på den 
ene siden av senga 

339 34 

Har du trinnfri atkomst til uteplass/balkong/terrasse 367 6 

Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78 ut til privat uteplass 362 11 

Er det plass til snusirkel 1,5 m i diameter uavhengig av nødvendig møblering og 
dørslag 

360 13 

Har du tilpasset røykvarslere/brannvarsling og slokkeutstyr til ditt funksjonsnivå 362 11 

Har du muligheter for å tilpasse/bedre rømningssituasjonen 337 36 

Er det installertkomfyrvakt på kjøkkenet 364 9 

Synes du denne gjennomgangen var nyttig 328 45 

Mener du din bolig er funksjonell god nok 337 36 

Hvis nei, og du ønsker å bo der også i fremtiden. Vil du vurdere å gjennomføre 
forbedringer slik at den får bedre funksjonalitet 

186 187 

Ønsker du å flytte til en bedre egnet bolig i fremtiden 311 62 



VEDLEGG 3: FREKVENSTABELLENE 

Byggeår gruppert 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Bygd før 1950 14 3,8 3,9 3,9 

Bygd mellom 
1950 og 1960 

73 19,6 20,4 24,4 

Bygd mellom 
1960 og 1970 

126 33,8 35,3 59,7 

Bygd mellom 
1970 og 1980 

133 35,7 37,3 96,9 

Bygd etter 1980 11 2,9 3,1 100,0 

Total 357 95,7 100,0 

Ubesvart System 16 4,3 

Total 373 100,0 

Enebolig 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid 1 333 89,3 100,0 100,0 
Ubesvart 9 40 10,7 

Total 373 100,0 

Rekkehus med egen inngang 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid 1 16 4,3 100,0 100,0 
Ubesvart 9 357 95,7 

Total 373 100,0 

To-manns bolig 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid 1 20 5,4 100,0 100,0 
Ubesvart 9 353 94,6 

Total 373 100,0 

Annen bolig 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid 1 3 ,8 100,0 100,0 
Ubesvart 9 370 99,2 

Total 373 100,0 

Finnes entre, stue, kjøkken, bad og minst ett soverom på inngangspartiet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 219 58,7 60,0 60,0 

Nei 146 39,1 40,0 100,0 

Total 365 97,9 100,0 

Ubesvart 9 8 2,1 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri adkomst til boligen 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 86 23,1 24,6 24,6 

Nei 264 70,8 75,4 100,0 

Total 350 93,8 100,0 

Ubesvart 9 23 6,2 

Total 373 100,0 



Er det mulig å kjøre fram til og parkere i nærheten av inngangspartiet? 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 332 89,0 90,7 90,7 

Nei 34 9,1 9,3 100,0 

Total 366 98,1 100,0 

Ubesvart 9 7 1,9 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri atkomst frem til inngangsparti 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 238 63,8 65,4 65,4 

Nei 126 33,8 34,6 100,0 

Total 364 97,6 100,0 

Ubesvart 9 9 2,4 

Total 373 100,0 

Er stigningsgraden i atkomstvei slakkere enn 1:12 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 220 59,0 64,5 64,5 

Nei 121 32,4 35,5 100,0 

Total 341 91,4 100,0 

Ubesvart 9 32 8,6 

Total 373 100,0 

Hvis nei. Er det mulig å anlegge vei med maks stigning 1:12 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 59 15,8 41,0 41,0 

Nei 85 22,8 59,0 100,0 

Total 144 38,6 100,0 

Ubesvart 9 229 61,4 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri atkomst i inngangspartiet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 111 29,8 30,9 30,9 

Nei 248 66,5 69,1 100,0 

Total 359 96,2 100,0 

Ubesvart 9 14 3,8 

Total 373 100,0 

Er det trapp foran inngangsdør 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 294 78,8 80,3 80,3 

Nei 72 19,3 19,7 100,0 

Total 366 98,1 100,0 

Ubesvart 9 7 1,9 

Total 373 100,0 

Finnes det annen alternativ atkomst 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 168 45,0 47,3 47,3 

Nei 187 50,1 52,7 100,0 

Total 355 95,2 100,0 

Ubesvart 9 18 4,8 

Total 373 100,0 



Er det minimum 90 cm passasjebredde gjennom vindfang/entre 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 252 67,6 70,4 70,4 

Nei 106 28,4 29,6 100,0 

Total 358 96,0 100,0 

Ubesvart 9 15 4,0 

Total 373 100,0 

Har innerdør fri passasjebredde/lysåpning minimum 0,78 m (90cm dør) 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 266 71,3 73,7 73,7 

Nei 95 25,5 26,3 100,0 

Total 361 96,8 100,0 

Ubesvart 9 12 3,2 

Total 373 100,0 

Spm. 4 C - rullestol i 90 grader 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 145 38,9 42,9 42,9 

Nei 193 51,7 57,1 100,0 

Total 338 90,6 100,0 

Ubesvart 9 35 9,4 

Total 373 100,0 

Er bad på samme plan som de øvrige funksjonelle rom i boligen 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 265 71,0 72,8 72,8 

Nei 99 26,5 27,2 100,0 

Total 364 97,6 100,0 

Ubesvart 9 9 2,4 

Total 373 100,0 

Er toalett plassert på bad 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 289 77,5 78,7 78,7 

Nei 78 20,9 21,3 100,0 

Total 367 98,4 100,0 

Ubesvart 9 6 1,6 

Total 373 100,0 

Hvis nei. Kan ev. separat bad og toalettrom slås sammen til et rom på hovedplanet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 58 15,5 59,2 59,2 

Nei 40 10,7 40,8 100,0 

Total 98 26,3 100,0 

Ubesvart 9 275 73,7 

Total 373 100,0 

Har minst et toalettrom/bad snusirkel på 1,5 i forkant av toalett og vask 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 141 37,8 39,5 39,5 

Nei 216 57,9 60,5 100,0 



Total 357 95,7 100,0 

Ubesvart 9 16 4,3 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri atkomst til bad 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 98 26,3 27,1 27,1 

Nei 263 70,5 72,9 100,0 

Total 361 96,8 100,0 

Ubesvart 9 12 3,2 

Total 373 100,0 

Er passasjebredde/lysåpning på innerdører minimum 0,78 m 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 145 38,9 40,3 40,3 

Nei 215 57,6 59,7 100,0 

Total 360 96,5 100,0 

Ubesvart 9 13 3,5 

Total 373 100,0 

Slår dør ut av rommet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 221 59,2 61,4 61,4 

Nei 139 37,3 38,6 100,0 

Total 360 96,5 100,0 

Ubesvart 9 13 3,5 

Total 373 100,0 

Er det mulighet for terskelfri dusjsone 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 240 64,3 67,4 67,4 

Nei 116 31,1 32,6 100,0 

Total 356 95,4 100,0 

Ubesvart 9 17 4,6 

Total 373 100,0 

Er det membran i gulv om vegger som gir muligheter for å dusje på gulv 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 290 77,7 81,7 81,7 

Nei 65 17,4 18,3 100,0 

Total 355 95,2 100,0 

Ubesvart 9 18 4,8 

Total 373 100,0 

Finnes det lyskilde i tak over servant 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 335 89,8 92,0 92,0 

Nei 29 7,8 8,0 100,0 

Total 364 97,6 100,0 

Ubesvart 9 9 2,4 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri atkomst til kjøkken 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 307 82,3 84,1 84,1 



Nei 58 15,5 15,9 100,0 

Total 365 97,9 100,0 

Ubesvart 9 8 2,1 

Total 373 100,0 

Er passasjebredde/lysåpning på innerdører inn til kjøkken minimum 0,78 m 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 248 66,5 68,3 68,3 

Nei 115 30,8 31,7 100,0 

Total 363 97,3 100,0 

Ubesvart 9 10 2,7 

Total 373 100,0 

Er det snusirkel på 1,5m foran kjøkkeninnredning 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 272 72,9 74,5 74,5 

Nei 93 24,9 25,5 100,0 

Total 365 97,9 100,0 

Ubesvart 9 8 2,1 

Total 373 100,0 

Dersom plass foran kjøkkenbord overlapper arealet for snusirkel, finnes det alternativ spiseplass i boligen 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 328 87,9 94,8 94,8 

Nei 18 4,8 5,2 100,0 

Total 346 92,8 100,0 

Ubesvart 9 27 7,2 

Total 373 100,0 

Er det belysningskilde i tak samt under overskap 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 354 94,9 96,2 96,2 

Nei 14 3,8 3,8 100,0 

Total 368 98,7 100,0 

Ubesvart 9 5 1,3 

Total 373 100,0 

Er det skuffer i underskap 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 357 95,7 97,3 97,3 

Nei 10 2,7 2,7 100,0 

Total 367 98,4 100,0 

Ubesvart 9 6 1,6 

Total 373 100,0 

Er det trinnfri atkomst til stue 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 301 80,7 82,0 82,0 

Nei 66 17,7 18,0 100,0 

Total 367 98,4 100,0 

Ubesvart 9 6 1,6 

Total 373 100,0 

Er det passasjebredde/lysåpning på dør til stue på minimum 0,78 m 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 



Valid Ja 295 79,1 81,5 81,5 

Nei 67 18,0 18,5 100,0 

Total 362 97,1 100,0  
Ubesvart 9 11 2,9   
Total 373 100,0   

 
Er det fritt areal i stue som ivaretar snusirkel på 1,5 m i diameter i tillegg til nødvendig møblering 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 359 96,2 97,6 97,6 

Nei 9 2,4 2,4 100,0 

Total 368 98,7 100,0  
Ubesvart 9 5 1,3   
Total 373 100,0   

 
Finnes felles bryter for alle lyspunkt i stua 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 55 14,7 15,0 15,0 

Nei 312 83,6 85,0 100,0 

Total 367 98,4 100,0  
Ubesvart 9 6 1,6   
Total 373 100,0   

 
Er det trinnfri atkomst til soverom 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 246 66,0 67,4 67,4 

Nei 119 31,9 32,6 100,0 

Total 365 97,9 100,0  
Ubesvart 9 8 2,1   
Total 373 100,0   

 
Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78 m inn til soverom 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 150 40,2 41,3 41,3 

Nei 213 57,1 58,7 100,0 

Total 363 97,3 100,0  
Ubesvart 9 10 2,7   
Total 373 100,0   

 
Har minst ett soverom snusirkel på 1,5 m i diameter på den ene langsiden av senga? Enten ved enkeltseng 

eller dobbeltseng 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 241 64,6 66,6 66,6 

Nei 121 32,4 33,4 100,0 

Total 362 97,1 100,0  
Ubesvart 9 11 2,9   
Total 373 100,0   

 
Dersom nei, kan andre rom gjøres om til tilgjengelig soverom 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 60 16,1 56,1 56,1 

Nei 47 12,6 43,9 100,0 

Total 107 28,7 100,0  
Ubesvart 9 266 71,3   
Total 373 100,0   

 



Er det fri passasje på 0,9 m frem til vindu for lufting 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 273 73,2 75,8 75,8 

Nei 87 23,3 24,2 100,0 

Total 360 96,5 100,0  
Ubesvart 9 13 3,5   
Total 373 100,0   

 
Finnes det lyspunkt ved seng 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 357 95,7 97,0 97,0 

Nei 11 2,9 3,0 100,0 

Total 368 98,7 100,0  
Ubesvart 9 5 1,3   
Total 373 100,0   

 
Er det mulig å ommøblere rommet for å oppnå plass til snusirkel på 1,5 m på den ene siden av senga 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 271 72,7 79,9 79,9 

Nei 68 18,2 20,1 100,0 

Total 339 90,9 100,0  
Ubesvart 9 34 9,1   
Total 373 100,0   

 
Har du trinnfri atkomst til uteplass/balkong/terasse 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 120 32,2 32,7 32,7 

Nei 247 66,2 67,3 100,0 

Total 367 98,4 100,0  
Ubesvart 9 6 1,6   
Total 373 100,0   

 
Er det passasjebredde/lysåpning i dør på min 0,78 ut til privat uteplass 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 234 62,7 64,6 64,6 

Nei 128 34,3 35,4 100,0 

Total 362 97,1 100,0  
Ubesvart 9 11 2,9   
Total 373 100,0   

 
Er det plass til snusirkel 1,5 m i diameter uavhengig av nødvendig møblering og dørslag 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 315 84,5 87,5 87,5 

Nei 45 12,1 12,5 100,0 

Total 360 96,5 100,0  
Ubesvart 9 13 3,5   
Total 373 100,0   

 
Har du tilpasset røykvarslere/brannvarsling og slokkeutstyr til ditt funksjonsnivå 

 Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 303 81,2 83,7 83,7 

Nei 59 15,8 16,3 100,0 

Total 362 97,1 100,0  
Ubesvart 9 11 2,9   
Total 373 100,0   



Har du muligheter for å tilpasse/bedre rømningssituasjonen 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 219 58,7 65,0 65,0 

Nei 118 31,6 35,0 100,0 

Total 337 90,3 100,0 

Ubesvart 9 36 9,7 

Total 373 100,0 

Er det installertkomfyrvakt på kjøkkenet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 43 11,5 11,8 11,8 

Nei 321 86,1 88,2 100,0 

Total 364 97,6 100,0 

Ubesvart 9 9 2,4 

Total 373 100,0 

Synes du denne gjennomgangen var nyttig 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 273 73,2 83,2 83,2 

Nei 55 14,7 16,8 100,0 

Total 328 87,9 100,0 

Ubesvart 9 45 12,1 

Total 373 100,0 

Mener du din bolig er funksjonell god nok 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 202 54,2 59,9 59,9 

Nei 135 36,2 40,1 100,0 

Total 337 90,3 100,0 

Ubesvart 9 36 9,7 

Total 373 100,0 

Hvis nei, og du ønsker å bo der også i fremtiden. Vil du vurdere å gjennomføre forbedringer slik at den får 
bedre funksjonalitet 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 109 29,2 58,6 58,6 

Nei 77 20,6 41,4 100,0 

Total 186 49,9 100,0 

Ubesvart 9 187 50,1 

Total 373 100,0 

Ønsker du å flytte til en bedre egnet bolig i fremtiden 

Frekvens Prosent Valid Prosent Kumulativ Prosent 

Valid Ja 156 41,8 50,2 50,2 

Nei 155 41,6 49,8 100,0 

Total 311 83,4 100,0 

Ubesvart 9 62 16,6 

Total 373 100,0 



Uvesentlig/ annen løsning: Størstedelen av de som har svart anser boligen sin til å være 

hensiktsmessig nok slik de har det per i dag, og mange har tanker om å flytte dersom helsa 

skulle svikte og funksjonen endrer seg. Flere av de som har svart er svært unge og ser for seg 

at de kan bli boende lenge selv om boligen ikke har såkalt "livsløpsstandard". Mange har ikke 

tanker om at det plutselig kan oppstå et behov. Noen har også svart at tomt og beliggenhet 

gjør det vanskelig eller uaktuelt å tenke tilrettelegging. 

Har tenkt løsning: Besvarelsene viser tydelig at flere har tenkt konkrete løsninger i 

boligen i forhold til hva som kan gjøres for å få den funksjonell også i fremtiden.  

Er i gang: Personene har påbegynt oppussing og utbedring av boligen, og noen tar også 

funksjonalitet med i betraktningen.  

Tilrettelagt: Det er tenkt funksjonalitet i forbindelse med oppussing av bolig – med tanke 

på fremtiden. Delvis i form av å få alle nødvendige rom på ett plan. 

Oppsummering 

Prosjektet har vært med på å igangsette noen tanker hos folk angående fremtiden og hvor 

de skal bo. En gjennomgang av funksjonsattesten har vært med på å bevisstgjøre folk på å 

finne mulige løsninger for fortsatt å kunne bo i boligen dersom det er ønskelig. Det handler 

om "å pusse opp riktig" og tenke framover.  

6.6 Kommentarer åpent spørsmål

Uvesentlig/ annen løsning

Har tenkt løsning

Er i gang

Tilrettelagt

57,4 % 
34,4 % 

3,3 % 
4,9 % 



6.7 KURS I FUNKSJONSTILPASNING 

Målgruppe: Bygningsfagarbeidere, entreprenører, arkitekter, eiendomsmeglere, takstingeniører,

rørleggere, elektrikere, snekkere, NTE-ansatte, evt. andre aktuelle… 

….nærmere bestemt alle vi kan regne som "fremtidens forebyggende helsearbeidere"   

Tid og sted: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen 28.02.17 kl. 11.00-15.30

Pris: kr. 150,- per pers.

Program: 

11.00-11.30 Intro. "Tenke det, tro det, men gjøre det?  Hvordan motivere boligeiere til å 

funksjonstilpasse boligen sin?" (v/ Brit Tove Welde). 

11.30-11.50 Kort presentasjon av prosjekt "Funksjonstilpasning av boliger" 

(v/ prosjektleder Janne Dahl). 

11.50-12.00 Pause  (+ lunsj 12.00-12.30) 

12.00-12.15 Brukerinnlegg i lunsjpausen: "Slik fungerer boligen for meg" (v/John Kvarving). 

12.30-13.30 "Boligens plassering og funksjonalitet i et livsløpsperspektiv. Presentasjon av funksjonsattest" 

(Husbanken v/ Tommy Rønne). Inkl. tid til spørsmål og diskusjon. 

13.30-13.45 Pause 

13.45-14.15  Velferdsteknologi: " Sikring og funksjonstilpasning av eksisterende boligmasse" (CtmLyng v/ Stein 

Jystad). 

14.15-14.30 Pause 

14.30-15.00 "Tilrettelegging for folk med sansetap" (NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag v/ synspedagog 

Anne Grete Heggstad). 

15.00-15.30 Oppsummering/ avslutning. 

Det vil bli servert en enkel lunsj i 12-tida  

Påmeldingsinformasjon: 
Kontakt prosjektleder Janne Dahl på janne.dahl@steinkjer.kommune.no 

el. på tlf. 74 16 93 03 (legg igjen beskjed om jeg ikke er til stede). 

Frist for påmelding: 23.02.17 

mailto:janne.dahl@steinkjer.kommune.no
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