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Bolig på dagsorden i nord 
Rapport fra Husbankens samling  
for partnerskapskommuner i nord 

Tromsø 19.- 20. mars 2012 

BOLIGMANGEL: Nordnorske byer har for få og for dyre boliger til sine innbyggere. Boligpolitikk må til.  
(Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)



ORDFØRERE: Kommunepolitikere i nord setter boligpolitikk på dagsorden gjennom sitt samarbeid med Husbanken. (Fra v) Narvikordfører Tore Nysæter (H), Harstadordfører Marianne Bremnes (AP), Altaordfører Laila Davidsen (H) og Ranaordfører Kai Henriksen (H)  
(Foto: Stina Sønvisen/Husbanken) 
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Bolig på dagsorden i nord

Det var ei topptung forsamling fra Nord-Norges 
største kommuner som møttes i Tromsø i mars 
2012 for å diskutere boligpolitiske problemstillinger 
i Husbankens regi. 
Kommunene Alta, Sør-Varanger, Hammerfest, 
Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Rana deltar 
i Husbankens kommunesatsing i nord fordi det 
er disse nordnorske kommunene som har de 
største boligpolitiske utfordringene. Rundt 30 
representanter for politisk og administrativ 
ledelse i disse kommunene var invitert til Tromsø 
av Husbanken den 20. mars 2012 for å diskutere 
boligpolitikk. 

 

Husbanken ønsker at kommunene skal 
lære av hverandre. Personer på ulike nivå i 
satsingskommunene var på forhånd utfordret 
til å holde innlegg om hvordan de jobber 
med forankring av sin boligpolitikk politisk og 
administrativt. Under samlinga på Rica Grand 
Hotell ble mange nyttige boligpolitiske innspill 
delt både via innledere, gruppearbeid og 
pausesamtaler. I denne rapporten kan du lese 
hvilken kunnskap som ble delt.  

*

Boligpolitisk forankring i Narvik

Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale 
med Husbanken i 2009. Siden da har politikerne 
fått økt innsikt i boligpolitiske problemstillinger 
og kommunen begynner å se resultater av den 
boligpolitiske innsatsen.

Narvik kommune har ca 18500 innbyggere. Stadig 
flere av disse er eldre, og stadig færre yrkesaktive. 
Før 2009 var boligforvaltninga fragmentert. Den 
boligsosiale politikken var det Narvik boligstiftelse INVITERER: Husbankens regiondirektører Snorre 

Sundquist og Mona Liss Paulsen.
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ORDFØRERE: Kommunepolitikere i nord setter boligpolitikk på dagsorden gjennom sitt samarbeid med 
Husbanken. (Fra v) Narvikordfører Tore Nysæter (H), Harstadordfører Marianne Bremnes (AP), Alta-

som drev med og sendte regning til kommunen.

– Det ble verken politikk eller oppmerksomhet 
rundt problemstillingene av det. Så 
utgangspunktet var ikke bra. Jeg vet ikke 
om det var derfor Husbanken plukket oss 
ut til å delta i partnerskapsarbeidet? spør 
ordføreren i Narvik kommune, Tore Nysæter (H) 
henvendt til møtelederen fra Husbanken under 
partnerskapssamlinga i Tromsø i mars 2012. 
– Jo, det så jo dårlig ut, medgir møteleder Adelheid 
Kristiansen leende. 

Men siden avtalen med Husbanken ble undertegnet 
i 2009, har det begynt å skje ting. Narvik kommune 

har prosjektorganisert sitt 
partnerskapsarbeid. Det 
ble ansatt en prosjektleder 
i april 2010 lønnet med 
kompetansetilskudd 
fra Husbanken, og tre 
prosjektmedarbeidere har 
vært frikjøpt til å arbeide 
med spesifikke prosjekter. 

Til sammen består partnerskapsarbeidet av 10 ulike 
prosjekter.  
– Vi valgte å begynne med å ha fokus på interne 
områder først – som systemer, rutiner og 
organisering. Nå har vi fått mye av dette på 
plass, så da retter vi oss mot mer utviklings- og 
fremtidsrettede prosjekter, sier Nysæter.  
 
Boliger for eldre og unge

Kommunen jobber nå videre med to større 
prosjekter som har sammenheng med de tidligere 
nevnte demografiske og sosiale utfordringene 
Narvik står overfor. 

Det ene prosjektet, «Morgendagens boliger for 
eldre», har fokus på blant annet velferdsteknologi 
som kan bidra til at eldre kan bo hjemme hos 
seg selv lenger. Og Narvik kommune har gode 
forutsetninger for å bli gode på velferdsteknologi, 
siden kommunen har et sterkt teknologimiljø, samt 
en høgskole  som besitter forskningskompetanse 
både innen helsefag, samfunnsfag og ulike 
teknologifag. 
– En ipad med berøringsskjerm er så lett å bruke. MED IPAD: Narvikordfører 

Tore Nysæter
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Eldre lærer slik teknologi mye fortere enn de tar 
pcer og tastaturer, sier ordføreren. Slik teknologi 
åpner for en rekke muligheter som kan bidra til 
økt trygghet og selvstendighet hos personer med 
hjelpebehov. Det andre prosjektet, «Unge, bolig og 
boevne», retter seg mot unge som faller utenfor 
skole og arbeid, noe som gir dem utfordringer også 
på boligmarkedet.  
 
Økt kompetanse

Narvik har fokusert på kompetanseheving. 
Husbanken har holdt orientering i bystyret. 
Administrasjonen har jevnlig orientert bystyret og  
komiteer om status og fremdrift i prosjektene.  
Politikerne har deltatt på seminarer og konferanser. 
– Det har vært viktig at nye bystyrerepresentanter 
etter valget også fikk den samme kompetansen 
som bystyret som gikk av. Derfor er også 
partnerskapsavtalen og de ulike prosjektene en del 
av folkevalgtopplæringen av nytt bystyre, forklarer 
ordføreren. 

Og ordføreren ser klart resultater av arbeidet:

– Vi har fått en mer aktiv politikk på området, og 
politikere har tatt eierskap til problemstillingene. 
Temaene ble brukt i valgkampen 2011 både i 
leserinnlegg og i valgprogrammer. Vi ser at 
problemstillingene kommer opp i utarbeidelsen av 
planer, som arealplaner med fokus på universell 
utforming og avsetting av tomter til offentlig og 
privat tjenesteyting. 

I tillegg ser vi at temaene også går igjen 
i utarbeidelsen av planstrategien og i 
kunnskapsgrunnlaget som bystyret har vedtatt. 
Og jeg vil tørre å påstå at politikerne i Narvik har 
fått en høyere kompetanse innenfor boligpolitiske 

temaer, sier ordføreren.

 
Suksesskriterier

Nysæter avslutter med å liste opp følgende 
suksesskriterier for Narvik:

•  Målrettet og helhetlig politikk

•  Fokusområde politisk og administrativt 

•  Politiske arenaer hvor dette kan diskuteres

•  Implementering i planverk og i utarbeidelsen 
av planstrategien 

•  Samarbeid med næringsliv, Høgskolen i 
Narvik og andre samarbeidsaktører 

•  Administrasjonen 

•  Husbanken 

*

Bodø tar grep om boligpolitikken

Boligmarkedet i Bodø har i stor grad vært overlatt 
til utbyggere. Det har resultert i lav byggeaktivitet 
og prispress. Bodø kommune ønsker nå å ta en 
mer aktiv rolle som premissgiver i boligmarkedet.
Bodø kommune har ca 48 000 innbyggere i 
dag, men flere skal det bli. I følge demografiske 
fremskrivinger vil kommunens befolkning øke med 
500 innbyggere i året de neste ti årene.  
 
Bygger for lite

– Dette gir et antatt behov for ca 300 boligenheter 
i året. De siste fem årene er det imidlertid bare 
bygd 157 boliger i snitt per år, sier rådmann i Bodø 
kommune, Rolf Kåre Jensen under Husbanksamlinga 
for partnerskapskommuner i Tromsø. 

I følge rådmannen har utbyggere hatt stor 
innflytelse over boligmarkedet i Bodø. Det har 

BODØRÅDMANN: Rolf Kåre Jensen

Gruppearbeid
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medført at boligmarkedet i Bodø preges av 
manglende samsvar mellom tilgjengelig boligtype 
og etterspørsel. Det er høy andel av dyre boliger, 
mens kapasiteten på studentboliger er sprengt. 
Høsten 2011 var det hele 390 studenter på 
venteliste for å få studentbolig.

– Kommunen vil trolig få økende etterspørsel 
etter rimelige boliger til unge i etableringsfasen, 
studenter og andre med boligetableringsproblemer. 
Utviklingstrekkene indikerer også at prisnivået på 
det private eie- og leiemarkedet gir utfordringer 
for husstander med svak økonomi og sosiale 
utfordringer, sier Jensen. 
 
For få kommunale boliger

Kommunen har for få kommunalt disponerte 
boliger, og har store utfordringer med å skaffe 
boliger til bosetting av nye flyktninger. Videre 
tilsier prognosene at kommunen vil få et relativt 
stort behov for flere omsorgsboliger og andre 
tilrettelagte boligtilbud for eldre. En annen gruppe 
som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet 
er mennesker som har avsluttet et soningsforhold. 

Ansvaret for boligbygging er i dag delt mellom 
boligkontoret og eiendomskontoret som tar seg av 
den sosiale boligbyggingen, og byplankontoret med 
ansvar for planlegging av øvrig boligutbygging etter 
rammene i kommuneplanens arealdel. 
 
Hva gjøres?

Bodø kommune inngikk partnerskapsavtale 
med Husbanken våren 2011 som skal bidra til 
økt boligpolitisk kompetanse og aktivitet. Ei 
nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål 

er etablert, og 
prosjektleder 
er ansatt. Alle 
kommunens 
avdelinger er 
representert. En 
sentral del av 
gruppas arbeid er 
å bistå engasjert 
prosjektleder i 
utformingen av 

ny boligpolitisk handlingsplan for 2012-2016. 
Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for 
arbeidet med handlingsplanen.

– Vi bruker bevisst begrepet «boligpolitisk» 
handlingsplan. Vi anser den boligsosiale 
politikken som en del av boligpolitikken blant 
mange andre områder, som byutvikling, bomiljø, 
utbyggings- og tomtepolitikk, universell utforming, 
studentboliger og distriktspolitikk. Dette synliggjør 
sammenhengen mellom ulike utfordringer på 
boligområdet. Et bredt fokus krever bred deltakelse 
fra hele organisasjonen, sier rådmannen.  

Hvordan lykkes?

Jensen skisserer følgende kritiske suksessfaktorer: 

• Politisk forankring og politisk eierskap til 
boligpolitikk 

• I hvilken grad man klarer å knytte mål, 
strategier og tiltak for boligpolitikken med 
andre planer, som arealplan og økonomiplan 

• Evne til å tenke både kortsiktig og langsiktig

• Boligpolitisk planlegging som ivaretar de 
langsiktige behov

• Kortsiktige løsninger for å kunne avhjelpe 
«akutte» behov 

• I hvilken grad tilstrekkelig ressurser avsettes 
i avdelingene 

• Godt samspill med andre aktører; ikke minst 
Husbanken 

Utfordringer/hindringer

• I en travel hverdag kan utviklingsarbeid bli 
nedprioritert 

•  Mangel på politisk vilje til å ta styring på 
boligpolitikken 

•  Mangel på helhetlig, sektorovergripende 
planlegging 

•  Kortsiktige løsninger kan bli basert på 
tilfeldige henvendelser fra private aktører – 
tid til å sjekke muligheter i markedet? 

* 

Bodø rådhus
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Tromsø samler kompetansen
Boligkontoret i Tromsø kommune jobber med å 
øke og å samle boligsosial kompetanse både på 
et operativt og strategisk nivå. Tromsø har 69000 
innbyggere og øker med nesten 1000 per år. 

Ei registrering fra 2008 viser at 251 husstander 
er vanskeligstilte, og av disse er 31 prosent 
bostedsløse. Eldre, rusmisbrukere og sosialt 
vanskeligstilte er de største gruppene og de fleste 
er enslige. Totalt manglet Tromsø kommune 222 
boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet i 2008. 
 

 
Boligsjefen i Tromsø kommune, Roar Stangnes, 
er opptatt av organisering av det boligsosiale 
arbeidet. Under Husbankens samling for 
partnerskapskommuner forteller han at Tromsø 
kommune har gått inn for å samle kompetanse, 
fagmiljø og fullmakter for motvirke fragmenteringa 
som gjerne oppstår når en skal jobbe med 
løsninger for vanskeligstilte med sammensatte 
behov. Det har vært viktig for kommunen å få NAV 
med på laget.   
 
Nødvendig å samhandle 

– Organisasjonsstruktur gir atferd. Det er 
viktig å tenke gjennom hvor boligkontoret 
plasseres. Det må ligge høyt i organisasjonen 
for å få gjennomslag, og for at bolig skal bli 
den velferdspilaren vi vil at den skal være, sier 
Stangnes. Økt boligsosial kompetanse avhenger av 
mer samhandling mellom etater:

«Boligsosiale virkemidler og tiltak er ofte 
forutsetning for at behandlingstiltak lykkes. 
Derfor må kunnskap hos kommunens ansatte om 
tilgjengelige boligsosiale virkemidler (lån, tilskudd, 
tjenester, boliger…) kontinuerlig oppdateres. 
Tilgjengelig kompetanse henger tett sammen 
med graden av samhandling internt i og mellom 
enhetene. Kompetanse er en forutsetning for at 
helhetstenking ivaretas og riktig kompetanse på 
rett sted betinger koordinering.»  
(Fra Tromsø kommunes boligsosiale handlingsplan 2009-2014)

En boligsosial plan omhandler boliger og botiltak 
for grupper av befolkningen som har vansker med 
å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig 
på egen hånd.

– Så hvordan gjør vi det? Når vi hører på hva andre 
gjør, så lurer jeg på hvor mye vi egentlig har lykkes 
med. Jeg ser våre brister og hva vi sliter med, 
innrømmer Stangnes. 

 
Boligsosiale grep

Men mye er gjort i Tromsø kommune. Stangnes 
nevner blant andre disse vedtakene og tiltakene: 

• Boligkontoret blir en selvstendig resultatenhet i 
2007. Tildeling av boliger samles i boligkontoret 
og det etableres en boveilederordning og 
samarbeidsavtale med Husbanken samme år. 

• I 2008 starter et treårig prosjekt for bedre 
samhandling, delvis finansiert av Husbanken, 
som blant annet skal lede ut i en boligsosial 
handlingsplan. Boligetablering av flyktninger 
flyttes til boligkontoret og kontoret får fullmakt 
til innleie av inntil 200 private boliger. 

TROMSØS BOLIGSJEF: Roar Stangnes

Tromsøhus
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• Boligsosial handlingsplan vedtas i 2009 og 
helse- og omsorgskomiteen får det politiske 
ansvar for planen. Nordlys kjører en større 
artikkelserie med fokus på hjemløse. 

• I 2010 inngås partnerskapsavtale med 
Husbanken - et mer langsiktig og forpliktende 
boligpolitisk samarbeid. Brukerråd etableres. 
Det etableres flere arbeidsgrupper for å utrede 
strategier skissert i boligsosial handlingsplan. 

– Prosjektlederen hentes fra rus- og 
psykiatritjenesten. Det var et bevisst valg for 
å øke boligtjenestens kunnskap om rus- og 
psykiatrifeltet, og vice versa, forklarer Stangnes.

• I 2011 styrkes saksbehandlerkapasiteten 
på startlån. Økonomiplanen opprioriterer 
vedlikehold. Boligkontoret legges under 
kommunalsjef for velferdslinja. Det dannes ei 
arbeidsgruppe for å se på total organisering av 
boligforvaltninga.

 
Mediestrategi

Stangnes mener at det er viktig at en kommune har 
en mediestrategi. Også her stiller han seg åpen for 
kritikk. 

– Det har stått mange artikler på trykk i aviser i 
Tromsø, både på godt og vondt. Det gjør at det 
ikke er mulig for politikerne å lukke øynene, og det 
er heller ikke mulig for boligkontoret å si at dette 
har ikke vi noe med, sier boligsjefen.

Tromsø kommune er altså på vei: En foreløpig 
NOVA-rapport sier at boligkontoret i Tromsø 
representerer et tydelig forsøk på å løse 
utfordringene knyttet til koordineringen og 

fragmenteringen av det boligsosiale arbeidet.  
Kontoret forvalter mange sentrale virkemidler på 
operativt nivå, samtidig som kontoret har en viktig 
rolle i plan- og strategiarbeidet, noe som bidrar til å 
binde nivåene sammen.

* 
–Nordnorske kommuner mislykkes!
 
 
 

 

 
Skal nordnorske kommuner lykkes med sitt 
boligsosiale arbeid, må de tillate prøving og feiling 
for å komme frem til de beste løsningene for hver 
enkelt, sier forskningsleder fra NOVA og medlem 
av boligutvalget, Viggo Nordvik.

– Mange plages med å bo - og mange løser det med 
å flytte sammen med ei dame. Men i noen tilfeller 
nytter ikke det, sier forskningsleder ved NOVA, 
Viggo Nordvik til kommunelederne som deltar 
under Husbankens partnerskapssamling i Tromsø i 
mars 2012. Spørsmålet er hvordan man skal hjelpe 
de som ikke klarer seg selv på boligmarkedet. 
 
Må prøve og feile

– Nordnorske kommuner mislykkes i stor grad i sitt 
boligsosiale arbeid. Det handler om karakteren til 
det boligsosiale arbeidet: Det er kjempevanskelig! 
Og målgruppene er vanskelige. Kokebøker og 
quick-fix (raske løsninger) har jeg liten tro på. Det 
handler om å «stumble and fall and rise up again» 
(snuble og falle og reise seg igjen), sier Nordvik. 

Utrolig mye skal bringes i hop for å skape 
godt boligsosialt arbeid, så det boligsosiale 
bakkemannskapet må få rom til å prøve og feile og 
lære av sine feil. 

Gruppearbeid

REFSER: Forskningsleder NOVA, Viggo Nordvik



p

H
usban

ken
s partn

erskapssam
lin

g i Tro
m

sø
 19.-20. m

ars 2012

8

Utgangspunktet for 
Nordviks innlegg er 
utredninga «Rom 
for alle» (NOU 
2011:15) skrevet av 
boligutvalget som 
Nordvik har vært 
med i. Nordvik 
mener at utvalget 
ble vingeklippet fra 
starten av, fordi det 
ikke fikk lov å si noe 
om boligbeskatning. 

Når man ikke kan drøfte milliardene Norge hvert 
år overfører til boligeierne, er det vanskelig å 
debattere framtidas sosiale boligpolitikk på en 
konstruktiv måte.

– Boligskattesystemets opplagte persversitet ligger 
utenfor boligutvalgets mandat, konstaterer han.  

Styrke eierlinja

«Rom for alle»  tar til orde for å styrke eierlinja i 
den boligsosiale politikken. 
– Til det kan man si: Gale nordmenn! Åtti prosent 
av oss eier bolig, og så skal enda flere av oss eie 
bolig. Det er en rørende konsesus rundt dette, sier 
Nordvik. 

Så viser også all erfaring at de som eier egen 
bolig har det bedre enn de som leier. Og siden 
boligskatten ikke skal endres, blir det logisk for 
utvalget å foreslå bedre offentlige støtteordninger 
og tiltak som skal gjøre det mulig for flere med lav 
inntekt å eie egen bolig. Gjennom mer fleksibel 
bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond, vil det 
være økonomiske og sosiale gevinster å hente for 
den enkelte, for det offentlige og for samfunnet 
som helhet, mener utvalget. Men Nordvik minner 

om at bruk av startlån kan ha prisdrivende effekter. 

– Et argument mot eierlinja er også at man 
plasserer størst risiko på de som er minst skikket til 
å ta den. Her følger også risiko for ikke-mestring og 
negative spiraler, så det må være et apparat rundt, 
sier Nordvik. Han har liten tro på delt eierskap 
hvor kommunen eier halvparten av boligen.

– Det blir mer plunder, heft og byrakrati enn 
gevinster av det. Så det så vi bort i fra, forklarer 
han.

Utvalget er positive til leie-til-eie-modeller, som 
innebærer at kommunale leietakere får mulighet til 
å kjøpe boligen de leier. All erfaring tilsier at folk 
tar bedre vare på noe de eier, eller kan komme til å 
eie, og at det de tar dårligst vare på er kommunale 
utleieboliger. 
 
Press i leiemarkedet

Utvalget foreslår dessuten økt tilskudd til 
studentboliger for å lette presset på privat leie, 
siden studenter ofte konkurrerer ut svakere 
grupper i leiemarkedet. Dette er et målrettet tiltak 
for å øke tilbudet av ikke-kommersielle boliger i 
leiemarkedet, heter det i utvalgets konklusjon. 

– «Ikke-kommersielle leieboliger» - hva er det? Jeg 
har ikke forstått det enda. Begrepet må presiseres, 
eller gravlegges, kanskje helst det siste, sier 
Nordvik. Boligutvalget peker på at det private 
leiemarkedet fungerer for dårlig. I og med at det 
lønner seg å eie, er det det alle vil. Siden det er 
skattefritt å leie ut en mindre del av egen bolig er 
det flest sokkelleiligheter, ofte av dårlig kvalitet, 
som leies ut. Den skattemessige favoriseringa av 
boligeie bidrar dermed til å skape et leiemarked 
preget av korte kontrakter og mindre boliger, hvor 
ikke-profesjonelle utleiere dominerer. 

NOU 2011:15: Rom for alle

Pausepassiarer
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Rett til bolig?

Boligutvalgets flertall går inn for å anse et ordnet 
boforhold som en grunnleggende rettighet. 
Utvalgets mindretall, som Norvik slutter seg til, er 
ikke enig.

– Vil vi at politiske beslutninger skal tas i domstoler 
eller i kommunestyrer og storting? Jeg synes de 
skal tas i politiske organer, sier Nordvik. Med sterk 
rettighetsfesting blir fokuset vridd vekk fra prøving 
og feiling, og over på å følge loven. Har kommunen 
fulgt loven, har den sitt på det tørre, selv om 
den åpenbart har mislykkes med å bosette den 
vanskeligstilte. Rettighetsfesting ansporer altså ikke 
kommunen til å finne den beste løsninga for hver 
enkelt, mener Nordvik som har følgende prognose 
og ønske for hvordan kommunene skal håndtere 
sine boligsosiale problemstillinger: 

«Stumble and fall - and rise up again!»

*

 
Målrettet boligpolitisk innsats
Husbanken bidrar med både penger og kompetanse 
for å hjelpe kommuner med å bosette sine 
vanskeligstilte. De siste årene har Husbanken i 
nord inngått partnerskap med de åtte nordnorske 
kommunene som har størst boligpolitiske 
utfordringer. Husbankens rolle er å supplere og 
korrigere der markedet svikter. Hovedmålet er økt 
bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. Men 
uten kommunene kommer Husbanken ingen vei 
med dette målet. 

– Vi blir målt utfra hva dere gjør. Så 
partnerskapsarbeidet er viktig også for Husbanken, 
sier regiondirektør Mona Liss Paulsen under 
Husbankens partnerskapssamling i Tromsø. 
 

Øke kompetansen

Å øke den boligsosiale kompetansen i kommunene 
er veien å gå for å nå hovedmålet om økt bosetting 
av vanskeligstilte. Husbanken har særlig fokus på:

• Organisering  
• Samhandling 
• Forankring  
• Planarbeid  
• Økt effekt av de statlige virkemidlene

Husbanken prioriterer de kommunene som 
har størst boligsosiale utfordringer. Men 
partnerskapsarbeidet er ingen hemmelig klubb for 
de heldige innvidde.

– Alle kommuner skal dra nytte av erfaringene fra 
partnerskapsarbeidet. Kunnskapen som skapes i 
samarbeidet skal deles, sier Paulsen.

 
Øke bosettinga

Neste ledd er å øke den boligsosiale aktiviteten i 
kommunene. Husbanken ønsker at kommunene 
skal skaffe flere utleieboliger, prøve ut leie-til-eie-
modeller, gjøre bostøtten mer kjent, samt innføre 
en god praksis med bruk av startlånet. Universelt 
utforma boliger tilrettelagt for velferdsteknologi 
blir et viktig satsingsområde fremover. Husbankens 
investeringstilskudd kan brukes til etablering av 
flere slike omsorgsplasser. 

– Dere har skjønt at bolig kan være nøkkelen for økt 
velferd og god samfunns- og kommuneøkonomi. 
Det vi har sett og hørt i dag, viser at vi er på rett 
vei, avslutter regiondirektøren.

*

Ledere fra Rana, Hammerfest og Alta delte til slutt 
noen tanker om hvordan boligpolitisk fokus kan 
ivaretas når nye oppgaver står i kø.

MØTELEDER: Adelheid Kristiansen fra Husbanken

HUSBANKEN: Regiondirektør Mona Liss Paulsen



Alle skal kunne bo godt og trygt
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BOLIGPOLITIKK: Husbanken oppfordrer nordnorske kommuneledere om å legge til rette for utbygging av nok og riktige boliger i 
sine kommuner. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)


