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Bakgrunn 
 

Dette er ment som et internt hefte for Husbankens ansatte i Bergen. 
 
Torsdag 25.februar 2010 holdt Mabel tale for Tone Sommer, som da hadde vært 40 år i Husbanken.  
I den forbindelse ble det foreslått at vi burde få skrevet historien for de 65 år banken har vært i Bergen. 
Særlig på bakgrunn av at i de nærmeste årene vil mange av medarbeiderne med fartstid i banken helt 
tilbake til kontorene på Rådstuplass slutte. Det er ingen ansatte i dag som var med i de første lokalene i 
Nygårdsgaten, men fortsatt er vi noen få som har vært med siden banken var i sine andre lokaler på 
Rådstuplass. Siden ingen andre tok hansken etter møte i februar, foreslo jeg i sommer for Kari og Mabel 
at jeg kunne prøve å få ned noe av dette på papir - før det blir for sent.  
Og det du nå leser er altså produktet av denne ideen. 
 
Jeg prøver å skildre noe av det som har skjedd i Husbanken: 
• Fra de 6 første ansatte begynte i Nygårdsgaten høsten 1946 
• Det var 30 ansatte på Rådstuplass i 1971  
• Med 59 ansatte på Murhjørnet i 1994 
• Og vi til vi i dag er 48 ansatte i Solheimsviken høsten 2010. 
 
Kildene til dette stoffet er hovedsakelig hentet fra Region vest sitt eget omfattende arkivmateriale, som 
Tone avleverte til Statsarkivet i Bergen i mai 2005. I tillegg har jeg brukt Husbankens Årsstatistikker, 
Årsmeldinger og noe stoff hentet fra Husbankens bok "De tusen hjem". Når sidetallet er blitt så stort, så 
skyldes det at jeg i stor grad har valgt å kopiere inn viktig materiale. Dette er gjort for at du som leser 
selv skal kunne få se noe av kildematerialet fra særlig den tidligste perioden. Jeg håper at det er mer 
interessant for deg som leser selv å se de originale avisklipp, rundskriv og annet tilbake fra 40-tallet, enn 
at jeg bare skal sitere det samme. Dette særlig da dette er et internt hefte for bankens ansatte i Bergen.  
Uansett omfang vil et hefte som dette kun gi et lite glimt av alt som har skjedd i Husbanken i Bergen i 
disse 65 år. Utvalget avisklipp, artikler og skriv, kunne nok blitt et annet om andre hadde laget heftet.  
Det er mitt håp at hefte vil gi nyansatte medarbeidere en viss forståelse av utviklingen som har skjedd 
ved Bergenskontor de siste 65 år. Men like viktig å kunne gi eldre medarbeidere noe å mimre ut fra. 
 
Stoffet er inndelt i fem perioder etter de fem steder Husbanken til nå har hatt lokaler i Bergen: 
1. 1946 til 1953 i Nygårdsgaten  
2. 1953 til 1978 på Rådstuplass  
3. 1978 til 1987 på Minde  
4. 1987 til 2008 på Murhjørnet  
5. Fra 2008 i Solheimsviken 
 
Og innenfor alle perioder er stoffet delt som følger: 
• Kontorlokalene 
• Personalet 
• Bankens regler og retningslinjer 
• Det boligpolitiske bakteppet 
• Fra årsberetninger og statistikk 
• Fra Avdelingsstyrets protokoller 
I tillegg et avsnittet kalt "En ny ansatt saksbehandlers betraktninger" fra 1973. 
Selv om dette er ment som et internt hefte, blir det vanskelig å kunne isolere vårt arbeid uten samtidig å 
se dette opp mot det boligpolitiske bakteppet og varierende retningslinjer for de forskjellige perioder. 
Derfor er egne avsnitt om disse tema tatt med for hver av de fem periodene.  
 
En stor takk går til Tone Sommer, som har tatt ansvar med  å sikre arkivmaterialet for Region vest.  
Uten hennes store innsats på dette området, hadde ikke dette vært mulig å lage dette heftet. 
Likeledes stor takk til Gunnar Wisth, som har tatt seg tid til å lese gjennom mitt manus!  
For øvrig har jeg ansvar for de feil og mangler som fortsatt måtte hefte ved dette stoffet. 
Med så mye stoff, vil det nesten være rart om ikke noen feil vil forekomme. 
 
Bergen 20. oktober 2010 
Dag Arne Danielsen 
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Litt om bakgrunnen for opprettelsen av Husbanken 

Historisk overblikk over bolig og boligpolitikk 

Det første norske landsmøte for eiendomsinteresser og boligspørsmål ble i Bergen i 1912.  

Bilde fra boken "De tusen hjem". 

Historikk 
Frem til midten av 1800-tallet engasjerte offentlige myndigheter seg lite i boligpolitiske tiltak. Som følge 
av industriens oppblomstring og bysamfunnenes sterke fremvekst, ble det nødvendig for offentlige 
myndigheter å gripe inn for å bedre boligforholdene. På privat filantropisk grunnlag ble det i de 
påfølgende år satt i verk omfattende tiltak for å bedre på forholdene, bl.a. av Eilert Sundt i Norge. 

Stortinget vedtok i 1894 at det skulle stillest midler til disposisjon slik at kommunene kunne låne de ut til 
ubemidla som ønska å skaffe seg bustad og/eller jord. For å stimulere det videre arbeidet med 
opprettinga av småbruk og bygging av bustader, ble Den norske Stats Arbeiderbruk- og Boligbank 
opprettet i 1903. Likevel stagnerte boligbyggingen, i alle fall var det tilfelle for de billigere boligene.  

I 1915 ble Arbeiderbruk- og Boligbanken avløst av Den Norske Stats Småbruks- og Boligbank.  Bankens 
formål var å låne ut penger mot kommunal garanti til ubemidlede personer som ønsket å skaffe seg et 
arbeiderbruk. 
 
Begynnelsen til boligkooperativ boligreising fikk man i Oslo i 1929 da Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) ble 
stiftet. 
 
I mai 1936 fremmet arbeiderpartiregjeringen en proposisjon om å opprette "Den Norske Stats 
Huslånbank". Banken skulle gi lån mot pant i nybygde beboelseshus, fortrinnsvis til kooperativ- eller 
egnehjems- bebyggelse. Flertallet i kommunalkomiteen innstilte på utsettelse av saken.  
 
Den boligpolitiske følge av den annen verdenskrig med ubetydelig boligproduksjon i 5 år, mange 
ødelagte boliger og bolignød mange steder var at staten i langt høyere grad enn før påtok seg ansvaret 
for boligreisingen. Gjenreisingsdirektoratet, fra 1946 kalt Boligdirektoratet, ble etablert og var fra da av 
hovedorgan for statens boligpolitikk. Fra 1965 ble ansvaret for statens boligpolitikk tillagt 
Kommunaldepartementet, nå Kommunal- og regionaldepartementet. 
 



 7 

Den Norske Stats Husbank ble opprettet i 1946 
Den Norske Stats Husbank ble opprettet i 1946, og trass i at deres lånetilbud kom i tillegg til Noregs 
Småbruk- og Bustadbank (senere Landbruksbanken), fann en viss samordning likevel sted.  
 
I juni 1946 besluttet Husbankens råd å opprette avdelingskontorer i Bergen , Trondheim, Bodø og 
Hammerfest, samt en filial i Kristiansund som sorterte direkte under hovedkontoret og hovedstyret. 
Hovedkontoret skulle fungere som avdelingskontor i østlandsområdet.  
 
En av de viktigste boligpolitiske oppgavene etter krigen var å legge til rette det finansielle grunnlaget for 
gjenreisingen og boligbyggingen.  
 
De første etterkrigsårene var preget av materialmangel og stort byggebehov. Det var nødvendig å 
kontrollere byggevirksomheten direkte ved materialrasjonering og byggeløyveordning for boliger. 
Materialrasjoneringen og byggeløyveordningen ble gradvis avviklet mot slutten av 1950-årene. Særlig fra 
begynnelsen av 1960-årene var knapphet på byggeklare tomter hemmende for boligbyggingen mange 
steder. 
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En sentralisert organisasjon 

 
Bilde fra boken "De tusen hjem". 

 
Selv om Husbanken spredte sin organisasjon utover landet, var banken likevel sentralisert og for en stor 
del styrt fra Oslo. Husbankens hovedstyre hadde avgjørende myndighet, og ved roret satt direktør Johan 
Hoffmann. Hver onsdag hadde hovedstyret møte.  
 
Ved avdelingskontoret i Bergen pleide de spøkefullt å kalle Husbanken for Hoffmanns bank.  
 
Også i Bodø oppfattet de banken som sentralstyrt. Da takstfolkene i Bodø hadde latt kontrollen med 
arealgrensene gli litt ut, var Hoffmann straks på pletten for å irettesette dem.  
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En mannsdominert ledelse 

Jfr den sentral ledergruppen i 2010 med fire menn og seks kvinner. 

Deltakerne i Husbankens hovedstyres fellesmøte med avdelingsstyrene 1. februar 1956 . 
1. rekke i fra venstre: Jens L. Seip, Arthur Saunes. Per Borten, Johan Hoffmann, Henry Jacobsen, Jacob Christie 
Kielland, Nils Løkke og Asbjørn Geiran. 
2. rekke: Per Dybvik, Erling Totland , Haakon Hansen, Arnt Hindsværk. Claus Neergaard, 
Henrik Jung , Leif Saunes, Harald J. Olsen, Bjarne Orten, A.O. Nygaardsvik og Isak Naurstad. 
Bakerste rekke: Ole Berner, Arne Cranner, Haakon Balstad, Ragnar Kjellberg, Carl Aanonsen, Juel Røstad, Alfred 
Nilsen. Magne Jønsson og Harald Arnstensen. 

 
Bildene er fra boken "De tusen hjem" 
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Husbankens fem administrerende direktører fra 1946 til 2010 

 
1) Johan Hoffmann 
Johan Hoffmann var den ubestridte lederen av Husbanken i 29 år, fra opprettelsen til han gikk av våren 
1975. Hoffmann var jurist og hadde under krigen arbeidet med husleieregulering og prisregulering av 
faste eiendommer i Prisdirektoratet. Han ble avsatt av den tyske okkupasjonsmakten, og en periode 
måtte han holde en "lav profil" yrkesmessig. Han arbeidet på et gartneri i Bærum. Siden ble han sakfører 
for Leieboerforeningen og statsminister Gerhardsens juridiske sekretær fra høsten 1945. Han ble 
sekretær for Boligplankomiteen, som ble oppnevnt i september 1945, og gikk herfra til stillingen som den 
første direktør i Den Norske Stats Husbank. Fra statsministerens kontor ledet han Husbanken de første 
tre-fire månedene. Medarbeidere opplevde ham som en litt sky, men selvstendig og dynamisk leder.  
 

 
 
2) Bjarne Orten  
Bjarne Orten hadde mange år i Husbanken bak seg da han i april 1975 overtok som bankens direktør 
etter Johan Hoffmann. Orten ledet Husbanken i åtte år, fram til han gikk av med pensjon i 1986.  
 

 
 
3) Ivar Leveraas 
Ivar Leveraas overtok dirigentklubben fra Bjarne Orten i 1986 og var leder i Husbanken til 1994. 
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4) Lars Wilhelmsen  
Lars Wilhelmsen overtok som administrerende direktør etter Ivar Leveraas i 1994 og var leder i 
Husbanken til 2001. 

 
 
 
5) Geir Barvik 
Geir Barvik overtok som administrerende direktør etter Lars Wilhelmsen i juni 2001 og var leder i 
Husbanken til høsten 2010. 
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Husbanken i Bergen sine avdelingsdirektører fra 1946 til 2010 

Fra 1999 ble tittelen avdelingsdirektør endret til regiondirektør og avdelingsstyre endret til regionstyre. 
I teksten her er i stor grad brukt tittelen avdelingsdirektør og avdelingsstyre. 
 
   
Erling Totland  fra 1946 til 1977 
 

 
Magne Tuseth  fra 1977 til 1978 
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Da Tuseth ble syk i 1978 fungerte underdirektør ved Hovedkontoret Jens Bjønnes Samuelsen   
som leder for boligavdelingen, fram til Gunnar Wisth ble tilsatt i januar 1979. 
 

 
 
Gunnar Wisth  fra januar 1979 til februar 2003 
 

 
 
Da Gunnar Wisth ble Strategisk direktør i februar 2003, fungerte Olav Ohnstad  som regiondirektør fra 
februar 2003 fram til august 2003. 
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Mabel Johansen  regiondirektør fra august 2003 

 
 
Da Mabel Johansen i 2009 fungerte som Forvaltningsdirektør i Drammen, fungerte daværende 
viseadministrerende direktør Bård Øistensen  et år som regiondirektør i Bergen. 
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1) Fra 1946 til 1953 i Nygårdsgaten 4 
 
Her i 4. etasje i Nygårdsgaten nummer 4 (bygget med tårn) holdt Husbanken til fra 1946 til 1953. 
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I dag er det stort sett legekontor som holder til i ”Damernes Hus” i Nygårdsgaten 4. 
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Første styremøte ved Husbanken i Bergen fredag 16. august 1946  

Medlemmer av det første Avdelingsstyret i Bergen var: 
• Nils Handal, ordfører i Bergen, formann, valgt av Stortinget 
• Henrik ter Jung, direktør, oppnevnt av Kongen 
• Erling Totland, avdelingsdirektør 
 

Fra første styremøte ved Husbanken i Bergen fredag den 16. august 1946 kl. 10.00  
 
 

 
 
 



 18 

Kontorlokalene 

Avdelingsstyret tar på neste styremøte den 23.august 1946 i mot tilbudet fra Rekvisisjonsnemnda om å 
leie seks rom i Nygårdsgaten nummer 4. 
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Vestlandsavdelingen åpner i november 1946 
Avdelingskontoret åpner i november 1946 med seks ansatte i seks ombygde hybelleiligheter. 
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Telefonsentral med to bylinjer 
På styremøte 20. september 1946 ble det orientert om at Bergen Telefonkompani tilbyr Husbanken en 
telefonsentral med to bylinjer og fem apparater for kr. 150,- pr. år. 
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Personalet 

Avdelingsdirektørstillingen lyses ut i juni 1946 med årslønn på totalt kr. 15.050 
Både avdelingsdirektørstillingene i Bergen og Trondheim lyses ut, med søknadsfrist 20. juni 1946 
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Eling Totland ble den 2.august 1946 utnevnt som avdelingsdirektør i Bergen 
Den 39 år gamle Eling Totland blir utnevnt som avdelingsdirektør i Bergen.  
Han hadde blant annet 20 års praksis som bankmann i Bergens Skillingsbank. 
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Øvrige stillinger i Bergen lyses ut i juli 1946 
De øvrige stillingene i Bergen lyses med årslønner fra  4.920 til kr. 12.075  
De som blir ansatt må skaffe helseattest fra lege. 
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Bygningskyndig mann  søkes 

 
 
 
 
 
 

Damer med øvelse i stenografi og maskinskrivning søkes 
Den som blir ansatt må skaffe helseattest fra lege. (Ikke krevd helseattest for stilling ovenfor.) 
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De fem første ansettelser i Bergen på styremøte 20.september 1946 
 

Syv ansatte i Bergen i 1947 
 

 
Husbanken hadde ved utgangen av 1949 132 faste og midlertidige funksjonærer, herav ved 
hovedkontoret 75, ved filialkontoret i Kristiansund 3, ved avdelingskontoret i Bodø 6, ved 
avdelingskontoret for Vestlandet 12 , ved avdelingskontoret for Trøndelag 7 og ved avdelingskontoret i 
Hammerfest 29.  Ved Husbrukens faste revisjon var ansatt 3 funksjonærer. 
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Avdelingsstyret i Bergen sin første søknadsprotokoll med søknad nummer 1 til 8 
Søknad datert 12.08.1946 fra Bjørndalstreet på Laksevåg. 
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Arbeidskort på første sak i Bergen med saksnummer 310001 
Som vist senere, ble disse arbeidskort fra 1946 beholdt i mye samme form til godt ut på 80-tallet. 
Søknad mottatt 18. juli 1946 fra Flatheim på Voss med totale kostnader på kr. 31.900 
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Utbetalingsbrev fra 1947 på første sak i Bergen med saksnummer 310001 
Husbanklån på kr. 27.000 av totale kostnader på kr. 31.900, dvs. 84% HB-finansiering. 
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Bemanning og bruk av EDB i de første årene 

 
Bemanningen de første årene 
Kort etter opprettelsen av Husbanken ble det klart at interessen for den nye låneordningen var over all 
forventning, og at behovet for arbeidskraft hadde vært undervurdert. Banken fikk derfor økt sin 
bemanning.  
• Ved utgangen av 1947 hadde Husbanken 67 ansatte.   
• Ett år seinere arbeidet 100 mennesker i banken. 
• Og ved utgangen av 1949 var det 132 ansatte.  
• I 1965 var bankens samlete engasjementer på hele 7,6 milliarder kroner. Banken hadde da 197 

ansatte .  
 
Med den voldsomme økningen som var planlagt i Husbankens virksomhet på slutten av 1960-tallet, var 
det klart at banken trengte større arbeidskapasitet. Det var ikke så enkelt å få nye stillingshjemler.  
 
 
Innføring av hullkort og EDB 
Situasjonen i banken var som skapt for å ta i bruk ny og arbeidsbesparende teknologi. 
Hullkort hadde vært brukt i statistikken alt fra 1946. Fra januar 1966 ble alle bankens varsler om 
termininnbetalinger sendt ut på hullkort. Fra mai 1970 ble bankens termin regnskap overført til EDB. 
Arbeidet ble utført av en EDB-avdeling som Landbruksbanken og Husbanken hadde opprettet i 
fellesskap.  På begynnelsen av 1970-tallet ble den nye bostøtteordningen helt basert på EDB. 
Bruken av ny teknologi gjorde det mulig å bare opprette sju nye stillinger fra 1965 til 1970, til tross for at 
bankens utestående fordringer økte fra 7,6 til hele 11,6 milliarder kroner. 
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Husbankens første kontorinstruks - om "post og saksbehandling" 
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Husbankens organisering i 1946 
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Avstemningsbok ved Avdelingskontoret for Vestlandet fra 1951 
Kassabeholding i sedler kr. 392,- og i mynt kr. 6,82 
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Privat fravær må ikke forekomme i kontortiden 
Kontortid lørdag klokken 9 til 14. Og tobakksrøykning bør bare finne sted i frokostpausen. 
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Frokostpause inntil 30 minutter 
Kontorsjef, sekretærer og assistenter hadde atskilte frokostpauser.



 35 

Reglement om arbeidstid  
Fristende å kombinere soling med å gå i butikker. 
Husbanken var en hektisk arbeidsplass. Det var alltid mye å gjøre for de ansatte. Det var også en ansett 
arbeidsplass. Flere tidligere ansatte forteller at de var stolte av å være ansatt i Husbanken.  
Banken hadde en viktig funksjon, var aktuell og ble stadig trukket fram, for eksempel i valgkampen.  
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Inventarfortegnelse ved Bergenskontoret fra 1949 
Den gang var det ikke alle som fikk "sjefstol" ,"armstol" for ikke å snakke om "addisjonsmaskin".  
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Noen avisklipp fra Husbankens først år i Bergen 

Ordfører Nils Handal formann i Bergensavdelingens styre 
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Billige og høye lån i Husbanken
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Rasjonering av bygningsmaterialer 
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Byggepriser fra 179 til 470 kroner pr m2 
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Byggeprisene i Bergen på 500 kr/m2 i 1947 lå alt for høyt !  
”Slik det nå er, vil byggeprisen for Bergen og nærmeste omegn lett overstige 500 kroner pr. kvm. Vi har 
allerede hatt noen slike prosjekter, og sogar med en byggepris på over 600. Dette er altfor dyrt!” 
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Husbanken ga første året tilsagn for 60 millioner kroner og 1.400 lån. 
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Husbanken har innfridd forventningene i 1947! 
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Ingeniør Selvaag tilbyr i 1948 å bygge 72 m2 bolig for 16.000 kroner  
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Tett samarbeidet mellom Husbank og Boligdirektorat 

Distriktsarkitektene 
Istedenfor at hele lånesøknaden ble behandlet i Boligdirektoratet – som direktoratets direktør Kielland 
ønsket - måtte direktoratet nøye seg med at deres distriktsarkitekter kontrollerte og godkjente tegninger 
som Husbanken skulle belåne. Dette skulle sikre en standardheving av boligmassen. Mange av 
Husbankens boliger ble bygd etter typetegninger og byggebeskrivelser utarbeidet av Boligdirektoratets 
folk. Under direktoratet sorterte dessuten byggeløyve og material rasjonering som Husbankens 
lånevirksomhet måtte tilpasses. I samråd med Boligdirektoratet ble det i rundskriv av 25.februar 1947 
bestemt at planene til alle hus som føres opp i Finnmark ofr Nord-Troms, i resten av Nord-Norge og 
Trøndelag og på Vestlandet, og som ønskes belånt i Husbanken, skal forelegges distriktsarkitektene til 
godkjenning. Distriktsarkitektenes forhåndsprøving av tegningene fikk stor betydning for å fremme en 
god byggeskikk. Boligdirektoratet arbeider med å få ordningen med distriktsarkitekter gjennomført også 
ellers i landet. Boligdirektoratet fastsatte i 1947 praktiske retningslinjer for planleggingen av småhus, og 
disse retningslinjer ble vedlagt brosjyren Husbanken ga ut i 1947, som veiledning for lånsøkere og 
husnemnder.   
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Typetegninger 
Boligdirektoratet fortsatt arbeidet med å få utarbeidet typetegninger. 
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Varmeisolasjon vektlagt ved låneutmålingen alt i 1956  
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Arbeidsbeskrivelse ble utarbeidet av Boligdirektoratet 
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Anbudsskjema fra Husbanken 
 
Anbudsskjema nr. 22 ble fra 1948 gjort gjeldende også for Bergen. 
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Grunnlaget for bankens kostnadsprøving og låneutmåling 
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Takstbestyrere ansettes for Vestlandet  
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120 takstbestyrere  
I løpet av de første månedene bygde Husbanken ut et takstsystem. Det var et stort apparat som i juli 
1947 omfattet hele 120 takstbestyrere og i tillegg hele 1.500 lokale takstmenn. Takstene skulle foretas 
av en takstnemnd bestående av en takstbestyrer og to lokale takstmenn.  
 

Takstarbeidet ble samordnet av to takstinspektører ved hovedkontoret 
Takseringsarbeidet ble samordnet av to takstinspektører som arbeidet ved hovedkontoret.  
Disse hadde og som oppgave å fastsette retningslinjer for å vurdere byggekostnader og arbeidet med 
tekniske løsninger.  
 

Taksthonorar fra 1947 
 

 
 

Forenkling fra 1948 med fra to til en takstmann  
Fra årsberetningen for  1948: 
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Tilsynsrapport 
Fra 1946 til godt ut på 80-tallet ble det ført tilsyn med Husbankens pant.  
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Bankens regler og retningslinjer fra denne perioden 
 
Banken begynte tidlig å samle regler og retningslinjer. 
Her er innholdsoversikt fra bankens omfattende regelsamling kalt "Blåbok" (som hadde blått omslag). 
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Fra de første publikumsbrosjyrer 
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Lån kan gies også til uthus og garasje  
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Kontroll med overdragelsesprisen  
Lånet kunne ikke overstige en gitt prosentsats av forrentningsverdien. 
"Husbankloven bestemmer derfor at når banken har gitt lån, kan eiendommen ikke selges eller på annen 
måte av hendes uten samtykke fra banken. Hensikten med denne bestemmelse er i første rekke at 
banken skal kunne føre kontroll med overdragelsesprisen på eiendommen ved eventuelt salg."
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Leieareal beregning 
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Høsten 1947 var Telavåg gjenreist. Her er statsminister Einar Gerhardsen på besøk.  

 

 
Paddemyra i 1960 

Den største blokken på 13. etasjer på Mannsverk ble bygget i 1959, etter at de tidligere gårds 
bygningene var revet. 
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Det boligpolitiske bakteppet fra denne perioden 

 
1946-1954: Gjenreisning og nyreisning  
Boligsituasjonen rett etter krigen var preget av en overveldende mangel på boliger i områder med store 
ødeleggelser. Husbanken bidro til gjenreising for å øke boligstandarden hos vanlige inntektstakere. Den 
første etterkrigstiden var i likhet med dagens situasjon en lavrenteperiode. 
 
1954-1965: Innstramming og omstilling 
Slutten av 1950-årene var en nedgangstid for boligbyggingen. Husbanken kunne ikke lenger gi lån til alle 
som søkte. Husbanken fikk bindende rammer for sin virksomhet i nasjonalbudsjettet, hvor det også ble 
angitt antall boliger lånerammen skulle strekke til for. 
 
Mot selektive støtteordninger 
Statsbankkomiteens forslag fra 1955 førte i første omgang bare til små endringer i Husbankordningen. 
Først etter boligkomiteens innstilling og de nye husbankreglene i 1966 ble flere av statsbankkomiteens 
ideer satt ut i livet. Lånerenten ble høyere. Rente- og avdragstilskuddet ble erstattet av en mer 
omfattende behovsprøvd husleiestøtte for barnefamilier, eldre og uføre.  
Dessuten ble nedskrivningsbidraget kalt tilbake. 
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Noen avisklipp fra Bergen fra denne perioden 

Lånesøknadene må gjennom mange instanser 
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Husbanken avslår prosjekter "villig vekk" 
Husbanken ser både på økonomien og arealet.  
Faller et prosjekt igjennom på begge disse punkter er avslaget temmelig opplagt, men hvis et for stort 
prosjekt er forholdsvis rimelig, foreligger en formildende omstendighet. 
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"Bungalower" i Fana til 45.000 kroner 
 

 
 

Mer effektiv byggekontroll 
Vanskelig å få lånsøkerne til å følge de godkjente tegningene 
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Fra årsberetninger og statistikk fra denne perioden 

1946: Bergenskontoret ga 210 lån på totalt 11,0 millioner kroner 
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1947: Bergenskontoret ga 1260 lån på totalt 63,0 millioner kroner 
 

 
 

 



 73 

1949: Begrense størrelsen på leilighetene og HB lån på 58% av kostnadene 
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Fra Avdelingsstyrets protokoller fra denne perioden 

 
1946 
• 33 søkere på kontorsjefstilling 
• 39 søkere på sekretærstillingene 
• 36 søkere på assistentstillingene 
 
20.09.1946 ble følgende seks ansatt: 

1. Arthur Saunes ansatt som kontorsjef 
2. Christian Christiansen som sekretær I  
3. Bygningskontrollør Birger Palmstrøm som sekretær I  
4. Håkon Austbø som sekretær II  
5. Kristian Bauer som assistent I 
6. Sigrid Grønningsæter som assistent II 

Dette var de seks første ansatte, etter avdelingsdirektør Erling Totland. 
 
11.10.1946: 
• Godkjent bestilling av kontorinventar for kr. 4.800 og en skrivemaskin til kr. 1.000 
 
29.10.1946: 
• Frk. Hellesø tiltrådt om assistent I 6.november 1946. 
 
• Kristian Bauer er på anmoding blitt løst fra sin stilling som assistent I, i hans plass er ansatt frk. Ingrid 

Fasmer som assistent I og hun tiltrer 15.november 1946. 
 
15.11.1946: 
• Det averteres i avisene at våre lokaler åpnes. 
 
20.12.1946: 
• Søknad om dispensasjon fra arealgrensen på bygg i Stavanger innvilget under sterk tvil. 
 
 
 
1947 
• Søknad om dispensasjon fra arealgrensen på bygg i Stavanger på 150 m2 ble ikke innvilget. 
• Kontorsjef Arthur Saunes er fra årsskiftet knyttet til hovedkontoret. 
• Som ny kontorsjef ansettes Henrik Mjøs. 
• Innføring av anbudsskjema diskutert. 
• Bygningskontrollør Birger Palmstrøm har sagt opp sin stilling. 
• Haldor Søfteland er ansatt som ny bygningskontrollør. 
• Totland redegjorde for møte med ordfører Evensen i Sund om Telavåg. 
• Styret drøftet de høye byggekostnaden i Bergen. 
• Styret tilrår at takstordning gjøres enklere og billigere. 
 
 
 
1948 
• Frk. Malmfrid Espelid til trådd som assistent I den 1.februar 1948. 
• Avdelingskontoret i Bergen endres til Avdelingskontoret for Vestlandet. 
• Søknad om dispensasjon fra arealgrensen på bygg i Bergen innvilget under sterk tvil, men 

nedskrivningsbidrag kommer ikke på tale. 
• Kontoret melder sin interesse i ny kontorlokaler som Vestlandsbankens har under bygging på 

Rådstuplass. 
• Norman Isdal Olsen ansatt i midlertidig sekretær II stilling. 
• I september hadde kontoret 10 ansatte og under 100m2 kontorlokaler. Forsøker å leie to kontor rom i 

bygget.  
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• Anbudsskjema nr. 22 blir gjort gjeldende for Bergen. 
 
 
 
1949 
• Kristen Gjelsvik tilsatt som Teknisk sekretær 30.06.1949. 
• Renterabatt i Stavanger diskutert, ut fra at de høye byggekostnader i Stavanger ca. kr. 375,- pr, m2 

for tomannsboliger og ca. kr. 475,- pr, m2 for blokkbebyggelse. 
 
 
 
1950 
• Avslag på lån til hus som ikke hadde fått godkjent tegningene av Distriktsarkitekten i forkant av 

byggingen. 
• Renterabatt i Haugesund innføres med kr. 108,- årlig pr. barn. 
• Husleiekontrakt med Vestlandsbanken for Rådstuplass 3 diskutert 24.mars 1949. 
• Tilsyn med eiendommer pantsatt til Husbanken innføres med en sats på kr. 5,- pr. sak. 
• Søknad om dispensasjon fra arealgrensen for et bygg i Stavanger med samlet golvflate på 120 m2 

ble avslått. 
• Søknad om lån til ferdig bygg i Hetland ble avslått. Styret fant ikke grunn til å avvike bestemmelsene 

om forutgående tilsagn. 
 
 
1951 
• Ferdighusene på Fageråsen i Bergen debatteres i Bergens Tidende og styret gir et kort svar. 
• Hjalmar Lie ansatt som sekretær I i stilling som takstmann. 
 
 
 
1952 
• Renterabatten i Bergen diskuteres ut fra innspill fra Boligrådet i Bergen. 
• Søknad om renterabatt i Bremanger innvilges ikke. 
 
 
 
1953 
• Husleiekontrakt med Vestlandsbanken for Rådstuplass 3 undertegnet 24.april 1953, med en årlig leie 

på kr. 19.960 etter Kontrollnemndens reduksjon. Dette utgjør da 45,30 pr. m2 brutto og 68,00 pr. m2 
netto. 

• Aldersboliger ved Bergen kommune i Kr.Jansonsvei 55 med byggekostnader på kr. 618,-  eks. tomt 
innvilges Husbanklån på kr. 400,- pr. m2. 
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2) Fra 1953 til 1978 på Rådstuplass 3 
 
Her i 7. etasje på Rådstuplass nummer 3 (nå Allehelgensgate 2-4) holdt Husbanken til fra 1953 til 1978. 
 

 
 

Vestlandsbankens første bygg her på Rådstuplassen 3 ble ødelagt ved et bombeangrep i 1940  
og et nytt bygg ble reist på eiendommene i 1951. 

 

 
 

I dag holder Bergen Bolig Og Byfornyelse (BBB)  
til i de samme lokalene som Husbanken hadde fra 1953 til 1978. 
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Kontorlokalene 

 
Kun tegning av den søre del av 7.etasje tilgjengelig på Byarkivet. 

 
Hele Husbankens del av 7.etasje, ”fritt etter hukommelsen”. 
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Organisering ved 25 års jubileet i 1971 
 

 
 

Husnemnda  er kommunens organ for behandling av lånesøknader til Husbanken. Husnemnda 
påser at lånesøknaden er i formell orden, og at vilkårene for å yte lån er til stede. Husnemndene utførte 
et stort arbeid med utstrakt service overfor den enkelte lånsøker på det forberedende plan.  
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Avdelingsstyret for Vestlandet i jubileumsåret 1971 
 
Medlemmer 
• Nils Handal, Bergen, overlærer 1946 - 1961 formann  
• Henrik ter Jung, Bergen, direktør 1946 – 1966  
• Steffen I. Toppe, Åsane, lagerformann 1961 – 1966 formann 
 
Varamenn 
• A.O. Nygaardsvik, Laksevåg, ordfører 1946 – 1958  
• Jacob Mæland, Fana, ordfører 1946 – 1954  
• Hjalmar Johannesen Romslo, Haus, ordfører 1954 – 1962  
• Steffen I. Toppe, Åsane, lagerformann 1958 – 1961  
• Harry Hansen, Bergen, stortingsrepresentant 1961 – 1970  
• Olav Hæreid, Laksevåg, ordfører 1962 – 1965  
 
Følgende varamenn fungerte som medlemmer den tid Nils Handal var statsråd: 
• A. O. Nygaardsvik 1953 – 1958   
• Steffen I. Toppe  1958 – 1961  
 

I midten avdelingsstyrets medlemmer Kristin Lønningdal, Sigmund Gjesdal (formann), Erling Totland 
(avdelingsdirektør). Til venstre distriktsarkitekt Brand Byrkjeland. Til høyre kontorsjef Normann Isdal. 
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De 30 ansatte i Bergen i jubileumsåret 1971 

 
1) Anfinsen, Per Aksel, førstesekretær 
2) Byrkjeland, Brand, distriktsarkitekt 
3) Elde, Alma, fullmektig 
4) Eriksen, Gunvor, assistent 
5) Evensen, Gunnvor, sekretær 
6) Farestvedt, Ingebjørg, fullmektig 
7) Fasmer, Anna Sofie, fullmektig 
8) Fasmer, Ingrid, sekretær 
9) Garmannslund, Kate S., assistent 
10) Gjelsvik, Kristen, takstinspektør 
11) Grothen, Harry A., førstesekretær 
12) Gullachsen, Veslemøy, assistent 
13) Hatland, Anna Oddny, fullmektig 
14) Hereide, Kari, assistent 
15) Isdal, Normann, kontorsjef 
16) Matthiesen, Inger J., førstesekretær 
17) Monstad, Malmfrid, sekretær 
18) Rasmussen, Tove Elde, fullmektig 
19) Rødland, Jorunn, assistent 
20) Sande, Olav, avdelingsarkitekt 
21) Skarstein, Terje 0., førstesekretær. 
22) Skudal, Asbjørn, sekretær 
23) Sommer, Tone, vikar 
24) Strander, Øyvind, konsulent 
25) Søfteland, Halldor, førstesekretær 
26) Totland, Erling, avdelingsdirektør 
27) Tveita, Åse Liv, assistent 
28) Veseth, Randi, assistent 
29) Voksø, Eldbjørg, sekretær 
30) Zachariassen, Eli, fullmektig 
 
Pr. oktober 2010 er Tone Sommer (som begynte i Husbanken i februar 1970),  
den eneste av de 30 ansatte i Bergen i jubileumsåret 1971 som fortsatt er ansatt i Husbanken. 
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De 4 distriktsarkitektene på Vestlandet i jubileumsåret 1971 
1. Rogaland: Endre Årreberg i Stavanger. 
2. Bergen og Hordaland: Husbankens avdelingskontor Rådstuplass 3, 5000 Bergen. 
3. Sogn og Fjordane: Olav Vikøren i Vik I Sogn. 
4. Sunnmøre: Gunnar Kibsgaard Petersen i Ålesund. 

 
Distriktsarkitektene  har til oppgave å god kjenne tegningene til hus som skal belånes i Husbanken, 
veilede lånsøkerne i valg av hustype, konstruksjon og byggemåte og forøvrig gi opplysninger om god 
byggeskikk. I jubileumsåret 1971 har banken i alt 18 konsultative distriktsarkitekter . I tillegg har 
banken 4 distriktsarkitekter  som inn går i det interne personale, en ved hvert avdelingskontor. 

Takstbestyrere på Vestlandet i jubileumsåret 1971 
Rogaland 

1) Otto J. Klippen i Egersund. 
2) Marthon Helgevold i Stavanger. 
3) Jacob Vabø i Haugesund. 
4) Bjarne Eie i Fiskå. 
5) Ola Sele i Lykling. 

 
Hordaland og Bergen 

1) Ola Sele i Lykling. 
2) Lars A. Møen på Voss. 

 
Sogn og Fjordane 

1) Lars Bjordal i Aurland. 
2) Sigvald Mork i Holmedal. 
3) Johan Hereid i Florø. 
4) John Os i Stryn. 
5) Odmund Åsen i Ålesund. 

 
Møre og Romsdal 

1) Johannes Egset i Volda. 
2) Elias Fylling i Skodje. 
3) Odmund Åsen i Ålesund. 
4) Svend Bratsberg i Molde. 
5) Fredrik Kvisvik i Kristiansund 
6) Walther Chr. Korth i Molde. 
7) Trond Haande i Sunndalsøra. 

Som det fremgår hadde noen av takstbestyrerne kommuner i to fylker. 
 
Takstbestyrerne  holder takster og fører tilsyn med at eiendommene vedlikeholdes og nyttes i 
overensstemmelse med de forutsetninger som blir stillet for innvilgning av lån. I 1971 hadde banken 80 
takstbestyrere. Tidligere var antallet oppe i 115. Reduksjonen i antallet skyldes dels at enkelte distrikter 
etter hvert er blitt slått sammen og dels at Husbankens kontorer etter hvert overtok noe av takstarbeidet. 
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Eksempel på skjema for godkjenning av tegninger på 70-tallet 
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Eksempel på Arbeidskort på 70-tallet 
All saksbehandling fra tilsagn til utbetaling, ble foretatt og oppsummert på dette arbeidskortet. 
Som vist lengre framme var dette arbeidskortet beholdt mye i samme formen siden 1946. 
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Vår interne saksgangen for oppføringstilsagn på 70-tallet var delt på følgende faser/personer: 

1. Registrering av saken  
2. Arealmåling  
3. Teknisk saksbehandling/kostnader (her JLL, John Lund Larsen) 
4. Økonomisk saksbehandling/låneutmåling (her ØS, Øyvind Strander) 
5. Vedtak (ET, Erling Totland) 
 

Lånetilsagnet skrives ut, som vist på eksempel to sider bak her. 
 

6. Bevilgings- og utbetalingsfasen kom så inn når huset var ferdig. 
 
All de seks nevnte faser/personer som var involvert i saksbehandling fra tilsagn til utbetaling,  
brukte dette arbeidskortet og gjorde sine påtegninger på kortet, som vist ovenfor. 
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Eksempel på Lånetilsagn på 70-tallet 
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Personalet 

 
Fra Ekspedisjonen på Rådstuplass 3.  

Fra venstre Randi Veseth, Anna Oddny Hatland, Gunnvor Evensen og Tove Elde Rasmussen (Bilsbak).   
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På arkitektens kontor på Rådstuplass 3 

 
Fra venstre: Ingrid Fasmer, Randi Veseth, Anna Sofie Fasmer, Alma Elde, Karin Saunes, Veslemøy 

Gullachsen, Jorunn Rødland Sletten, Tove Bilsbak, Åse Liv Tveita, Gunnvor Eriksen. 
 

 
De tre foran fra venstre: Randi Veseth, Anna Oddny Hatland og Malmfrid Monstad. 
Fra venstre bak: Ingrid Fasmer, Eli Zachariassen, Berit Landås, Anna Sofie Fasmer, Inger J. Matthiesen, 
Ingebjørg Farestvedet, Gunnvor Evensen, Veslemøy Gullachsen, Gunnvor Eriksen, Eldbjørg Voksø, 
Jorunn Rødland Sletten, Alma Elde, Tove Bilsbak, Åse Liv Tveita, Karin Saunes. 



 88 

 

Purringer skal ikke formidles videre til saksbehandlerne 
 



 89 

Totland var i 1961 skeptisk til lørdagsfri ! 
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Kun fri annen hver lørdag høst og vinter
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Juleavslutningen i 1976 på styrerommet  
 

 
Fra venstre: Else Berntsen, Malmfrid Monstad, Kristen Gjelsvik, Ingebjørg Farestvedt, Gunn Daatland og 

Bente K. Lund. 

 
Brand Byrkjeland holder tale. 
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Aagot Ørbeck og Jorid Haugen 

 

 
Fra venstre: Steinar Blindheim, Veslemøy Gullachsen, Lindstrøm, Else Berntsen, Malmfrid Monstad, 
Kristen Gjelsvik, Ingebjørg Farestvedt, Gunn Daatland, Bente K. Lund og Eldbjørg Voksø. 
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Fra venstre: Tone Sommer, Ingunn Sætre, Anne Karin Dorsey og Sigrid Hansen. 

 

 
Olav Sande serverer.   
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Fra venstre: Ingrid Fasmer, Normann Isdal og Inger J. Matthiesen. 

 

"Småjentene" 

Fra venstre: Jorid Haugen, Jane Solvang, Eli Tveit, Gunn Daatland og Sissel Sommer.
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Fra avslutningen for direktør Erling Totland i 1977 

 

 
Erling Totland og hans kone 

 

 
Fra venstre: Ingrid Fasmer, fru Totland, Malmfrid Monstad, Aagot Ørbeck, Anne Karin Dorsey og Gunn 

Daatland. 
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Fra venstre: Bente K. Lund, Else Berntsen, Eli Zachariassen, Inger J. Matthiesen og Eldbjørg Voksø. 

 
 

Fra venstre: Veslemøy Gullachsen, John Lund Larsen, Gunnvor Evensen og Eldbjørg Voksø. 
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Fra venstre: Anne Karin Dorsey, Jorid Haugen, Ingebjørg Farestvedt og Sigrid Hansen.  
 

Fra venstre: Aagot Ørbeck, Ingunn Sætre og Bente K. Lund  
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Fra utbetalingsavdelingen på Rådstuplass 3 
 

 
Fra venstre: Bente K. Lund, Olav Sande, Malmfrid Monstad og Eli Zachariassen. 

 

 
Fra venstre: Olav Sande, Malmfrid Monstad, Eli Zachariassen, Ingebjørg Farestvedet, Brand Byrkjeland 

og Bente K. Lund. 
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Det boligpolitiske bakteppet fra denne perioden 

 

1965-1970: Den rasjonaliserte boligbyggingen 
Boligbyggingen økte fram mot 1970, fordi det ble tatt i bruk industrielle produksjonsmetoder, og fordi det 
ble investert mer til boligformål. Husbanken bidro sterkt til fremveksten av de mange drabantbyene. 
I 1965 kom en borgerlig koalisjonsregjering til makten. Den lovte at det skulle bygges 160.000 boliger de 
følgende fire årene. Boligbyggingen økte fram mot 1970, fordi det ble brukt industrielle 
produksjonsmetoder, og fordi det ble investert mer til boligformål. Men det ambisiøse programmet ble 
forsinket. På slutten av 1960-tallet ble boligbyggingen også kritisert, særlig de husbankfinansierte 
drabantbyene. Det ble reist krav om en mer demokratisk planleggingsprosess og bedre bomiljøer. 

Gamle toner - nye instrumenter 
Da Husbanken ble opprettet, innebar begrepet "sosial boligpolitikk" at "alle" skulle bli i stand til ä skaffe 
seg gode boliger til kostnader som sto i et akseptabelt forhold til en vanlig årsinntekt for 
industriarbeidere. Midt på 1950-tallet hadde begrepet "sosial boligpolitikk" blitt gjenstand for debatt. 
Spørsmålet var kort og godt om den generelle statlige subsidiering som var knyttet til boligen, burde 
erstattes med mer selektive tiltak. Tiltak som kanaliserte bolig subsidiene til de grupper som trengte dem 
mest. Som tidligere vist, ble Husbankens regelverk i noen grad endret i selektiv retning i 1957 og særlig i 
1966, men låneordningene var fortsatt generelle og støtteordningene omfattet fremdeles forholdsvis 
mange. Ved inngangen til 1970-årene blusset debatten opp igjen. Mange hevdet nå at det ikke kunne 
være riktig at det - i samme grad som tidligere – var samfunnets ansvar å skaffe billige boliglån til alle. 
Økte inntekter, kort sagt et gjennomgående mer velstående samfunn, tilsa at man først og fremst hjalp 
dem som ikke hadde den samme mulighet til å få del i velstandsøkningen som det store flertall av 
befolkningen. En av de viktigste formene for statlig boligstøtte var rentesubsidiene, som 
alle låntakere fikk nyte godt av - uansett inntekt. Det ble nå stilt spørsmål ved om det var riktig å gi store 
offentlige boligsubsidier i direkte og indirekte form til grupper som egentlig ikke hadde behov for dem.  
 
Omorganisering i boligpolitikken 
I 1965 ble Husbanken igjen utsatt for omveltninger. Foranledningen var at Boligdirektoratet var i ferd 
med å gå i oppløsning og derfor ble vedtatt nedlagt i juni 1965. Tretti ansatte i Boligdirektoratets 
boligkontor flyttet over til Husbanken og tok med seg arbeidsoppgavene sine. De utarbeidet krav til 
statsbankfinansierte boliger, lagde og kontrollerte typetegninger, utarbeidet en byggekostnadsindeks for 
småhus i tre og drev opplysningsvirksomhet om boligbygging. Også distriktsarkitektordningen ble 
overført til Husbanken. Arbeidet med disse tekniske detaljene passet ikke inn i en normal 
departementsavdeling. Resten av Boligdirektoratets oppgaver ble derimot tatt hånd om av 
Kommunaldepartementets nye boligavdeling. Daværende underdirektør i Husbanken Bjarne Orten og 
daværende ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet, Jens L. Seip mente at omorganiseringen 
innebar et maktskifte mellom Husbanken og Kommunaldepartementet. Bjarne Orten mente at 
Husbanken fra 1965 ikke lenger var det dominerende organet i norsk boligpolitikk.  
 
Husbanken 25 år i boligpolitikken 
I mars 1971 kunne Husbanken feire 25-års jubileum samtidig med at tallet på igangsatte boliger nådde 
sitt største omfang noensinne. Jubilanten hadde bevist sin levedyktighet. Banken hadde finansiert 
400.000 boliger, det vil si ikke langt fra tre femdeler av de boligene som var blitt bygd i Norge etter 
krigen. Den hadde gitt tilsagn om lån til nesten 15 milliarder kroner. Mens de borgerlige partiene 
motstrebende godtok opprettelsen av Husbanken for å gjennomføre gjenreisningen etter krigen, ble den 
statlige boligfinansieringen et av hovedsatsingsfeltene for den borgerlige regjeringen på 1960-tallet. 

Utjamningslån  
Den nye låneordningen ned utjamningslån innebar en omfattende endring i forhold til den eksisterende 
ordningen med første- og andreprioritets pantelån, som var blitt innført i 1966." Utjamningslånet var ikke 
fastlåst til en bestemt rente og avdragstermin. Lånet skulle vurderes løpende etter to prinsipper: 
1) Boutgiftene skulle første året i en ny husbankbolig ikke overstige 20 % av gjennomsnittsinntekten for 
en voksen, mannligindustriarbeider. 
2) Betalingen av renter og avdrag skulle justeres i takt med den alminnelige inntektsutvikling. 
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For låntakerne ville dette bety en betydelig reduksjon av terminene de første årene fordi det ikke ble 
betalt full rente, men renten som ikke ble betalt de første årene, ble plusset på lånet for senere betaling.  

Selektivt tiltak for store grupper - bostøtteordningen utvides 
En del av "pakkeløsningen" var at det skulle satses mer på selektive tiltak, med behovsprøving, til 
fortrengsel for de generelle. De som mest trengte hjelp, skulle få det - særlig yngre familier med barn og 
funksjonshemmete. En ny bostøtteordning ble derfor innført. I boligmeldingen var det lagt opp til at 
staten skulle dekke 75 prosent av bostøtten for etterkrigsboligene, mens utgiftene for førkrigsboligene 
skulle fordeles likt mellom stat og kommune. Kommunene var for øvrig også selv søkere til bostøtte for 
sine alders- og trygdeboliger. 
 

1971-1980: De ekspansive årene 
1970 årene var ekspansive, men motsetningsfylte. Høy inflasjon førte til betydelig økning i bygge- og 
tomtekostnadene. Norsk boligbygging nådde en topp i 1973 med nesten 45.000 fullførte boliger. Om lag 
70 % ble finansiert gjennom Husbanken. Egne lån til utbedring og til miljøtiltak ble innført rundt 1970. 

1970-årene selve gullalderen for boligbyggingen 
I et langtidsperspektiv var 1970-årene selve gullalderen for boligbyggingen i Norge. Aldri er det blitt bygd 
sa mange boliger i løpet av en tiårsperiode her i landet med nesten 40.000 boliger i årlig gjennomsnitt.  

De ekspansive syttiårene 1971-1980. Topp i 1973 med 44.714 fullførte boliger 
1970-årene var ekspansive, men også motsetningsfylte. Høy inflasjon førte til betydelig økning av 
bygge- og tomtekostnadene, og mange fikk problemer med boutgiftene. Nye låne- og støtteordninger 
klarte ikke å utjevne skjevhetene. Sterke krefter ønsket også å rette statsbankens engasjementer mer 
mot rehabilitering av eldre boliger og til å gi mer hjelp til dem som virkelig trengte det. Boligbyggingen not 
godt av oljefunn og motkonjunkturpolitikk. Det ble bygd som aldri før, og Husbanken finansierte det 
meste, dvs. 70 prosent av boligene som årlig ble oppført. I 1970 ble det satt i gang bygging av over 
40.000 boliger, og innen årets utgang var vel 39.000 boliger fullført. Aldri hadde vi hatt liknende tall å 
vise til. Perioden 1971-1976 var særlig imponerende med en gjennomsnittlig årsproduksjon på omkring 
43.000 boliger. Norsk boligproduksjon nådde en foreløpig topp i 1973 med 44.714 fullførte boliger. 
Mens Husbankens topp år ble 1975 med hele 33.915 husbankfinansierte boliger, som var 78 % av de 
43.500 igangsatte boligene totalt for 1975. 

Inflasjon og kostnadsøkning 
Innføringen av de nye låne- og støtteordningene var ment å skulle redusere bokostnadene for unge og 
nyetablerte boligeiere, eldre, funksjonshemmete og andre som trengte ekstra støtte. Den høye 
inflasjonen satte imidlertid ordningene på en kraftig prøve og skapte problemer for boligproduksjonen. I 
gjennomsnitt økte anleggskostnadene med 36 prosent fra 1970 til 1974, og det var især 
tomtekostnadene som viste sterk stigning. Bare i løpet av 1974 steg de med nesten 20 prosent. Fra 
1975 til 1979 var økningen av anleggskostnadene på 55 prosent. Lånene fra Husbanker, holdt ikke tritt 
med de økende anleggskostnadene, og følgelig økte kravet til egenkapital, som de fleste måtte låne i 
private banker til høy rente og kort avdragstid.  

Enebolig med sokkelleilighet - et columbi egg 
Tidlig på 1970-tallet ble eneboliger med en ekstra leilighet i sokkelen en populær boligtype. Det var flere 
årsaker til det. Bygde man et slikt hus, fikk man bygge eneboliger på steder hvor det ellers var vanskelig 
å få bygge slike hus. Sokkelleiligheten, på ca. 50 kvadratmeter, ble regnet som egen bolig. Derved fikk 
eieren både en større bolig og leieinntekter, som ikke var skattepliktige. Husbankens favorisering av 
denne boligtypen førte imidlertid til at den ble vanlig også i flatt terreng, selv om den ikke akkurat passet 
der. Boligtypen egnet seg som generasjonsbolig, og for myndighetene var det gunstig hvis den eldre 
generasjon flyttet sammen med de unge. Da ble deres boliger frigjort. For enslige, eller unge uten barn, 
var også sokkelleiligheten en egnet boform. 

Borettshaverne vil bli selveiere 
Ved inngangen til 1970-årene vedtok en rekke borettslag å oppløse organisasjonen for å kunne oppnå 
de samme fordeler ved omsetning av boligen som selveiere, og de samme skattefordelene ved å kunne 
trekke fra gjeldsrenter. Viktigst var utvilsomt det å komme ut av det regulerte og over i det frie marked.
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Gapet mellom anleggskostnader og låneutmåling utvides 
Byggekostnadene steg fra 1973 til 1974 med 14,7 prosent for småhus og seks prosent for blokker. Fra 
1975 til 1977 var økningen på 20 prosent per år for enkeltvis oppførte småhus, 15 prosent for småhus i 
serie og hele 28 prosent for blokker. Tomtekostnadene hadde i perioder den største økningen - særlig 
på nye opparbeidete byggefelt, som ikke var lagt til dyrkbare områder. Å verne dyrket og dyrkbar mark 
mot utbygging var i samsvar med tidens politiske toner. 
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Retningslinjer fra denne perioden 

Som dette lille utdraget fra oversikt over eksterne rundskriv viser, var omfanget stort!  
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Brosjyren "Skal du bygge" var en av de mest etterspurte på denne tiden 
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Bostøtte innføres i 1969 til erstatning for tidligere husleiestøtte 
 
Bostøtteordningen var administrativt krevende, og del tok tid før en fant fram til smidige ordninger. 
Kommunene var ikke udelt begeistret for rutinene. Bostøtteordningen krevde ekstra ressurser fordi de 
ansatte måtte behandle søknadene i feriemånedene. Fristen for levering av søknaden var i juni og juli! 
Også det at bostøtten skulle utbetales etterskuddsvis hver sjette måned i stedet for hver måned, ble 
kritisert. Ved omleggingen i 1973 hadde man ikke tatt i betraktning at dette kunne føre til økning i antall 
klagesaker.  
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Arealtilskuddet - fra full til kun delvis momskompensasjon 
Fram til 1967 var boliger fritatt for omsetningsavgift. Dette året ble det innført omsetningsavgift på alle 
byggearbeider og i stedet gitt en direkte støtte, arealtilskudd. Arealtilskuddet gjaldt alle boliger uansett 
størrelse og finansieringsmåte. I forbindelse med omleggingen fra omsetningsavgift til merverdiavgift fra 
1. januar 1970 ble tilskuddsatsene forhøyet. Tilskuddene ble gitt etter faste satser med høyest tilskudd 
for de første kvadratmeterne og lavest for de siste. Grensen for tilskudds ordningen var 140 m2r, og 
høyeste beløpet var kr. 28.250. Ordningen ble godt mottatt, men det skulle vise seg at den høye 
inflasjonen skapte problemer. Arealtilskuddsordningen var en generell støtte uten behovsprøving, og den 
var kostbar. Fra venstresiden i norsk politikk ble det reist kritikk mot ordningen, og kritikken gjaldt særlig 
det at den også omfattet privatfinansierte boliger med arealrammer ut over Husbankens.  
Vårt ansvar var til å begynne med begrenset til arealmålingen, som var grunnlaget for beregningen av 
tilskuddene. Målingene ble utført både på husbankfinansierte hus og privatfinansierte. I 1973 var det 
klart at Husbanken fra januar 1975 overtok fylkesskattesjefenes arbeid med arealtilskuddsordningen. 
Dette innebar at banken i tillegg til arealmålingen fikk ansvaret for utbetalingen av tilskudd.. 
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Utbedringslån økte sterkt utover i 70-årene 
Husbanken sterkere engasjert i rehabilitering og byfornyelse Inntil 1970-årene hadde den eldre 
bebyggelsen stort sett vært eiernes hele oe fulle ansvar. Ordningen med lån til utbedring av eldre boliger 
kom i gang sist på 1960-tallet. Johan Hoffmann tok initiativ til å gi utbedringslån til verneverdige hus og i 
forbindelse med planmessig sanering eller byfornyelse. Lån kunne også gis når det gjaldt utbedring av 
boliger for eldre og uføre, og når det forelå særlige sosiale behov. Dette siste gjaldt utbedring, 
ombygging og modernisering av eldre hus som kunne gjøre det lettere for gamle og uføre å bli boende 
hjemme. Utbedringslånene økte fra 4,8 millioner kroner i 1970 til 341 millioner kroner i 1977. Det var 
meningen å øke utbedringslånene også i 1978, men på grunn av den økonomiske situasjonen ble ikke 
det mulig. 
 

 



 107 

Energisparelån til etterisolering av eldre hus 
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Fra årsberetninger og statistikk fra denne perioden 

 

 

1955 Husbanken økte fra 2.100 lån/år i 1946 til 7.200 lån/år i 1953 
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Endring av areal fra 1950 til 1955 
 

 
 
 
 
 

1960: Antall lån pr. år økt fra 2.100 i 1946 til 5.800 i 1960 
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1960: Kostnader pr. leilighet økt fra 32.000 i 1946 til 43.000 i 1960 
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1965 
Byggekostnadene/Industriarbeiderinntekt redusert fra 3,45 i 1952 til 2,93 i 1965  
 
 

 

I 1970 brukte 2/3 av lånsøkerne typetegninger  
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Husbankens egne typetegninger 
 
 

 
 

Husbankens eget  typehus fra 1957 
 
 
 
 

 
 
 

Husbankens eget typehus nummer 135 fra 1970 
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Ved 25 års jubileet i 1971 
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1975 Husbankens topp år med 78% av alle boliger og 33.915 husbankboliger  
Det skulle i etterkant vise seg at Husbankens topp år ble 1975 med hele 33.915 husbankfinansierte 
boliger, som var 78% av de 43.500 igangsatte boligene totalt for 1975. 
 
   

 
 
Bergenskontoret ga i 1975 tilsagn til 7.650 boliger og 22,5% av bankens ramme 
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Tredobling av byggekostnadene fra 1964 til 1976
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Fra Avdelingsstyrets protokoller fra denne perioden 

 
1954 
• Enebolig i Fana på 80 m2 grunnflate og med butikk i underetasjen, og med kostnader på kr. 58.000 

ble avslått. 
• Midlertidige bestemmelser om innstillingsråd ved Avdelingskontoret, ble vedtatt. 
• Enebolig i Voss på 120 m2 samlet golvflate avslått på grunn av at styret ikke kunne se det var grunn 

til å dispensere fra arealgrensene. 
• Tolvetasjers høyhus på Landås med leiligheter i snitt på 88 m2 innvilges Husbanklån. 
• Samtykker i overdragelse av lån og nedskrivningsbidrag for enebolig med pristakst på kr. 59.000 
 
 
1955 
• Den 1.september 1955 ble Styreprotokoll for Avdelingsstyret for Vestlandet gjennomgått av 

Kontrollkomiteen for de første 10 år og de har da skrevet inn følgende merknad: 
• ”Protokoller gjennomgått hit. Kontrollkomiteen vil sette pris på at der ved overdragelser av 

eiendommer gis mer fyldesgjørende opplysninger i protokollen.” (Senere overdragelser fyller opp til 
en halv side i protokollen!) 

• Diskusjon om Husbankens holdning til spørsmålet om å godkjenne kjøpesummen ved overdragelse 
av hus som er belånt i Husbanken. 

 
 
1956 
• Rundskriv K 42 om varmeisolering diskutert. 
 
 
1957 
• Frafallelse av pant i Husbankbelånt eiendom som utskilles del av. 
• Diskusjon om økt lånenivå på Vestlandet fra en økning på kr. 500,- i Askøy og Os til kr. 1.500 i 

Bergen. 
 
 
1958 
• Gjenreisningsbygg i Strandgaten 228 i Bergen med kr. 696,- pr. m2 etasjeareal, innvilges lån. 
 
 
1959 
• Høyere stønadssone for Stavanger tilrådd. 
 
 
1960 
• Avslag på eneboligprosjekt på Skjold i Fana med 136 m2 boligareal og byggekostnader på kr. 

64.000 eks. tomt. 
 
1961 
• Innvilget lån på C. Sundsgate 52 i Bergen med byggekostnader på kr. 1.100 pr. m2 leieareal. 
 
 
1962 
• Håkonsvern Borettslag tilrås for lån med totalkostnader på kr. 70.000 pr. leilighet. 
 
 
 
1963 
• Vardeområdet i Fyllingsdalen tilrås for lån med totalkostnader på ca. kr. 63.500 pr. leilighet i snitt. 

Leilighetene blir fra 73 til 76 m2 leieareal. 



 120 

 
 
1964 
• Avdelingsstyret vedtok å heve lånenivået for Kvinnherad fra kr. 29.000 til kr. 30.000 
 
 
1965 
• Avdelingsstyret vedtok ikke å heve lånenivået for Hareid kommune. 
 
(Fra 7.februar 1966 er styreprotokoll for Avdelingsstyret for Vestlandet ført på løsblad innlagt i ring 
perm.) 
 
 
1966 
• Det innvilges tomtelån til Førde kommune for opparbeidelse av 38 tomter i Førde med pris 9.500 pr. 

ferdig opparbeidet tomt 
• Det innvilges tomtelån til Bergen kommune for opparbeidelse tomter i Fyllingsdalen. 
 
 
1967 
• Velferdshus for Herøy sjukeheim innvilges et samlet lån på kr. 330.000. Men styret er betenkt over 

de høye byggekostnadene på kr. 1.574 pr. m2. 
 
 
1968 
• Normann Isdal ansatt som kontorsjef ved Bergens kontoret fra 11. oktober 1968. 
 
 
1969 
• Hybelhus i Høyanger må omarbeide tegningene før Husbanklån er aktuelt. 
 
 
1970 
• Avdelingsstyret er av den oppfatning at ferdigtakstene kan sløyfes. 
 
 
1971 
• 18 kjedehus i Ålesund med kr. 183.000 pr. enhet ligger betydelig over det Husbanken kan 

godkjenne. 
 
 
1972 
• Avdelingsstyret gikk inn for å øke forrentningsverdien med kr. 3.000 for et utvalg kommuner. 
 
 
1973 
• Storaholtet Borettslag i Laksevåg fikk utsatt sin lånesøknad da styret fant at anleggskostnadene var 

betenkelig høye. I tillegg hadde arkitekten innvendinger til terrengbehandlingen. 
 
 
For 1973 bør spesielt neves "Pippi-saken" 
Ålesund kommune arrangerte i 1969 en arkitektkonkurranse om utbyggingen av et område, Larsgård, 
som fra for av var preget av små husbebyggelse. Et arkitektfirma vant konkurransen med forslaget om 
en gigantisk boligblokk kalt "Pippi". Selve blokken skulle være 250 meter lang, ha 12 etasjer og 348 
leiligheter. Med avisoverskrifter som "Nord-Europas største boligblokk" fikk prosjektet bred omtale i 
pressen. Planene ble bearbeidet for husbankfinansiering. Her skulle bli i alt 11 forskjellige typer 
leiligheter, og 56 leiligheter kunne innredes for bevegelseshemmete. Utnyttelsen av arealet til en 
kjempeblokk og et stort friområde ble omtalt som god. Det var avsatt plass til lekeplasser og idrettsplass, 
og en lang strandlinje gav muligheter for badeliv. Styret for Husbankens Vestlandsavdeling fant 
prosjektet miljøskjemmende og avslo søknaden om finansiering i 1973. Ut fra en generell vurdering ble 
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det sagt at de krav til trivsel i boligområder som nå gjaldt ikke ble innfridd med slike store prosjekter. 
Etter at arkitektkonkurransen var avholdt, hadde utviklingen i boligbyggingen gått i en helt annen retning. 
Hensynet til opinionen talte derfor også for avslag. Det var i alt søkt om 30 millioner kroner i husbanklån 
til prosjektet, men beløpets størrelse hadde ikke betydning for styrets avgjørelse, hevdet 
avdelingsdirektør Erling Totland i et avisintervju. Byens ordfører uttrykte forbauselse over avslaget, og 
viste til at reguleringen av området var vedtatt enstemmig av Ålesund bystyre og stadfestet i 
Miljøverndepartementet. Det ble sagt at det var ganske "stivt" at styret i" en underavdeling av en 
statsbank skal underkjenne både lokale vedtak og vedtak i departementet". Husbankens hovedstyre 
støttet imidlertid vestlandsavdelingens avgjørelse, og det samme gjorde bankens sjefarkitekt Kurt 
Jørgensen. "Pippi-saken" viste at Husbanken kunne ta hensyn til miljøet.  
Byggeprosjekter ble ikke uten videre godtatt, bare de økonomisk var innenfor bankens rammer.  
Miljø- og estetiske hensyn inngikk nå i større grad i beslutningsprosessen. 
 
 
1974 
• Pågangen på utbedringslån har i lengre tid vært meget sterk, særlig fra Stavanger. Styret ber 

Boligadministrasjonen i Stavanger prioritere søknadene. 
 
 
1975 
• Avdelingsstyret frarår at Sunnmøre overføres til Trondheimskontoret. 
 
 
1976 
• Enig i Forenklingskomiteens innstilling for byggesaker og tilrår at den kommunale 

byggeadministrasjon er den eneste byggherren henvender seg til, også for Husbankfinansierte 
boliger. 

 
 
1977 
• 16. mars 1977 refererte  Avdelingsdirektøren forslag til utleievilkår fra Bergensmeieriet i Minde Alle. 
 
 
1978 
• Øyane Alders- og Sykehjem i i Stavanger kommune fikk lån under sterk tvil pga. svært høye 

kostnader. 
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En nyansatt saksbehandlers betraktninger fra denne perioden 

Jeg ble tilsatt i Husbanken som "teknisk sekretær" i mars 1973 og begynte i juni 1973. 
 

 
 
Arbeidet mitt i 1973 bestod av takstarbeid og lånesaksbehandling. Men før jeg forteller litt om det, her er 
noen betraktninger om selv arbeidsplassen som møtte meg i Husbanken i 1973. 
 
 
De formen 
Jeg kom i 1973 fra en "ung og moderne" til en heller "eldet" arbeidsplass. Mens jeg fra A/S Namtvedt var 
vant til at vi brukte fornavn og "du" til alle, gikk det i 1973 på etternavn blant alle saksbehandlerne i 
Husbanken. Det var bare "jentene" i ekspedisjonen som da brukte fornavn på hverandre. Og jeg fikk 
tidlig innprentet at "her bruker vi De til Direktøren". Men da også Husbanken ut på 80-tallet ble innhentet 
av den store "du bølgen", var etternavn så innarbeidet at det ikke ble lett å endre. Selv i dag i 2010 
”sliter” vi med å bruke etternavn på folk vi daglig omgåes. 
 
 
Noen betraktninger om selv arbeidsplassen 
Jeg kom til Husbanken i 1973 fra A/S Namtvedt sin nyåpnede fabrikk på Ågotnes, der vi hadde tilgang til 
datidens siste innen teknologi. Mens Husbanken den gang (noe den i stor grad har i dag) absolutt ikke 
kunne si å ha tilgang på det siste innen tekniske hjelpemidler og kontorutstyr. 
• Regnestaven var min "kalkulator" de første årene. 
• Kartene jeg fikk utlevert til bruk ved takstarbeidet, var fra før krigen og uten mange veier inntegnet. 

Disse veiene ble jeg bedt om å tegne inn selv, da  "det ikke bare var å gå bort til Beyer å kjøpe nytt 
kart!" 

• Til kladdepapir brukte vi baksiden av kasserte brev. 
• Blyantholder var selvsagt og ny blyant fikk vi først utlevert når det var 2-3 cm igjen av den. 
• Kontoret som jeg delte med John Lund Larsen de siste årene på Rådstuplass var på knappe 4-5 m2 
• Pauserommet til damene ute i ekspedisjonen var et knøtt lite mørkt arkiv. 
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Uten at jeg vil hevde at det var usunt, så var det tydelig en veldig sterk spareånd som gjennomsyret hele 
kontorets administrasjon ved begynnelsen av 70-tallet da jeg begynte i banken. Dette var nok noe som 
fortsatt hang med fra de første etterkrigsårene med rasjonering. Ser vi den spareånd som da rådet opp 
mot slik vi har det i dag, ja da driver vi nå med ”den reneste sløsing” ! 
 
 

 
Denne regnestaven var min første "kalkulator" i Husbanken. 

Men på midten av 70-tallet ble det fart i sakene da vi fikk våre første elektroniske kalkulatorer. 
 
 
Takstarbeidet 
På 70- og 80 tallet var det ingeniørene ved kontoret som tok takstene i distriktene nærmest Bergen. 
Så da jeg begynte sommeren 1973 fikk jeg tildelt det "Ytre distriktet", som omfattet kommunene  
Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Fedje og Askøy. Dette "Ytre distriktet" ble nok betraktet som passelig 
jobb for den sist ansatte. De første 2-3 månedene ble jeg sendt ut og "rensket" opp gamle 
konverteringssøknader som hadde lagt og "ventet" opptil flere måneder på den nyansatte ingeniøren. 
På 70-tallet var det ikke bare lett å komme ut i de ytterste kroker i disse kommunene.  
• Til Øygarden kan en i dag kjøre med bil helt nord til Hellesøy på en drøy time. På 70-tallet var dette 

reneste "Amerikaturen". Det var å ta rutebåten Vestgard som gikk i 10-tiden fra Torgutstikkeren og så 
ta samme båt tilbake fra Tjeldstø sent på ettermiddagen. Jeg var da tilbake til Bergen i 20-tiden om 
kvelden. Ute i Øygarden var det enten å gå fra hus til hus, eller å bestille drosje. 

• Til Fedje var det (mye som i dag) ferge fra nord spissen av Austrheim. 
• Til Austevoll ble det også å ta ferge, men i motsetning til i dag var det ikke broforbindelse mellom de 

største øyne. Så var det takster på flere øyer måtte jeg bestilt skyssbåt mellom øyene. 
• Til Sotra var det heldigvis kommet bro sommeren 1972, men veiene Sund og Fjell var absolutt ikke 

mye å skryte av den gangen. Så det tok sin tid å komme fra Klokkarvik i sør til Solsvik i nord. 
• Til Askøy (min egen hjemkommune siden 1980) hadde fram til 1992 kun bilferge, men ut der gikk det 

raskt fra Nøstekaien. Så Askøy var den klart "letteste" kommunen å betjene. 
 
Da hele Husbankens takstapparat ble nedlagt i 2001, var det "parkettilsynet" det ble vitset med.  
Den del som gikk på kontroll av om beskrivelse og tegninger ble fulgt, var klart hovedfokus. Men det var 
heller liten oppmerksomhet rundt den erfaring det ga ingeniørene ved regionkontoret å kunne følge alle 
saker fra tegning og tilsagn ble godkjent, helt fram til huset ble innflyttet. Samt den tette kontakt vi 
dermed fikk med byggefirma og låntaker gjennom ferdigbefaringene. Selv erfarte jeg gjennom de over 
25 år vi drev med aktiv taksering, at dette ga oss en unik oversikt over byggesakene fra A til Å.  
Gjennom takstarbeidet så vi ikke kun de flotte "visningsprosjektene" som firmaene vil vise oss, men vi 
fikk også se problem saker som har vært og vil være i byggebransjen.  
Og vårt takstarbeid i alle utbedringssaker (både før og etter utbedring), og da særlig ved den omfattende 
byfornyingen i Bergen - ga oss en svært god innsikt i aktuelle byggeskader (som sopp) på Vestlandet.  
I 2000 fikk vi i Sunnmøre prøve ut en ordning med takstbestyrer som ”teknisk bistand for våre 
lånsøkere”, men den ordningen gikk dessverre inn sammen med hele takstordningen i 2001. 
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Rutebåten Vestgard gikk hver dag i 10-tiden fra Torgutstikkeren til Øygarden. 
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Saksbehandlingsarbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kom til Husbanken i 1973 etter to år på kalkulasjonsavdelingen for Block Watne hus hos  
A/S Namtvedt på Ågotnes, med en virkelig "stor tro på" Husbankens arbeid med påvirkning av 
ferdighusprodusentenes produkt både når det gjaldt kvalitet og pris! Det siste ut fra min kunnskap om at 
dekningsgraden på privatfinansierte Block Watne hus jevnt over var vel 10% høyere enn på 
husbankfinansierte Block Watne hus den gang, som vist på bilde over.(Dekningsgrad angir hvor stor del 
av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og fortjeneste.) Med en tredobling av 
byggekostnadene fra 1964 til 1976, var dette midt i en periode med veldig sterkt press på Husbankens 
kostnadsnormer. Dette var perioden med de ekspansive syttiårene, med toppåret 1973 hvor det ble 
fullførte hele 44.714 boliger. Samtidig var rammene for lån til nye boliger i 1973 på langt nær stor nok til 
å dekke etterspørselen etter lån. Ved begynnelsen av 1973 hadde Husbanken liggende søknader 
omfattende vel 10.000 boliger, og i løpet av det året kom det inn søknader på vel 31.000 boliger, som 
var samme antall som det ble gitt lånetilsagn for. Rammen for lån til nye boliger i 1974 var heller ikke 
stor nok til å dekke etterspørselen etter lån. Ved begynnelsen av 1974 hadde Husbanken (som i 1973) 
liggende søknader for  vel 10.000 boliger. Og i løpet av 1974 kom det inn søknader for vel 34.300 
boliger, som var 2.200 flere boliger enn det ble gitt lånetilsagn for. Så køene av søknader vokste altså 
disse årene. Og da jeg i 1973 begynte på kontoret på Rådstuplass, stod det i hyllen på kontoret mitt vel 
tre meter ubehandlede saker "og ventet på meg". Og pågangen fra mange utålmodige lånesøkerne var 
naturlig nok veldig stor ! 
 
Prøving av standard og kostnader i Husbanken den gangen tok sikte på å sette folk i vanlige 
økonomiske kår i stand til å skaffe seg gode boliger med relativt rimelige boutgifter. Det ble på den ene 
side stilt minimumskrav til boligenes planløsning, utforming og størrelse. På den annen side var det satt 
klare maksimumsgrenser for boligenes kostnader. Og banken kontrollerte både ved tilsagn og utbetaling 
at disse kravene var oppfylt.  
Tidlig opplevde jeg at det var profesjonsmotsetninger i Husbanken om særlig denne delen av bankens 
regelverk. Bakgrunnen var særlig den at før 1965 var det jurister og økonomer som dominerte i 
Husbanken. Da tidligere ansatte ved Boligdirektoratets boligkontor flyttet over til bankens hovedkontor, 
fikk de selskap av en ny profesjon: arkitektene. Mens arkitektene i Boligdirektoratet hovedsakelig hadde 
arbeidet med prinsipielle spørsmål, måtte de nå ta mer konkrete oppgaver i saksbehandlingen. Også 
avdelingskontorene hadde en eller to arkitekter. Økonomene og arkitektene tenkte forskjellig når det 
gjaldt boliger, og var ofte uenige. Det skyldtes at profesjonene voktet hvert sitt boligpolitiske hovedmål.  
• Økonomene var først og fremst opptatt av den sosialt forsvarlige leie. De måtte passe på at husene 

ble holdt innenfor den kostnadsrammen politikerne hadde oppsatt.  
• Arkitektene derimot skulle sørge for at målet om den sosialt forsvarlige standard ble til virkelighet. De 

skulle bidra til at husene ble funksjonelle, pene og trivelige.  
Det må og nevnes at Avdelingsstyret i Bergen i 1970 uttalte at våre ferdigtakster kunne sløyfes.  
Og i 1976 uttalte Avdelingsstyret at de var enig i Forenklingskomiteens innstilling for byggesaker, og 
tilrådde at den kommunale byggeadministrasjon burde være den eneste byggherren henvender seg til, 
også for Husbankfinansierte boliger.  
 
Så det var det mange "spennende" motsetninger å forholde seg til for en fersk ingeniør på 70-tallet i 
Husbanken ! 
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3) Fra 1978 til 1987 på Minde 
 
Her i 2. og 3. etasje i Minde Allé nr. 10 holdt Husbanken til fra 1978 til 1987. 
 

 
 
 

 
I dag holder TINE til i disse lokalene. 
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Kontorlokalene 
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 Fra kontorlandskapet i 2. etasje på Minde 

 
Dag Arne i kontorlandskapet i 2. etasje på Minde i 1984. 

 

 
Terje Reistad fikk blomster da han sluttet. (I dag daglig leder i Brann Stadion AS) 
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Organiseringen i 1978 
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Personalet 

 
Avdelingsstyret for Vestlandet  fra venstre: Mimi Skadberg, Magne Tuseth (avdelingsdirektør) og 

Wenche Skaaluren (formann). 
 
 

 
Avdelingsdirektør Gunnar Wisth og Wenche Skaaluren. 
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Fra venstre: Nomann Isdal, Eldbjørg Voksø, Gunnar Wisth, Wenche Skaaluren, Brand Byrkjeland og 
Øyvind Strander. 

Nettopp flyttet til Minde Alle.  
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Fra spiserommet på Minde. Fra venstre ved veggen: Eli Tveit, Else Berntsen, Aagot Ørbeck, Aud Kirsten 

Carlsen, Jane Solvang og Bente K. Lund. 
 

 
På utflukt. I første rekke fra venstre: Svein Thue, Ingunn Sætre, Aud Kirsten Carlsen, Bente K. Lund, Eli 

Tveit og Eldbjørg Voksø. 
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Fra et julebord. Fra venstre: Svein Thue, Bente K. Lund og Ingunn Sætre. 

 
 

 
Fra en juletrefest i 1986. Harry Grothen og Ingrid Fasmer.  
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Private telefoner skal ikke belastes Husbanken 
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Omlegging av Distriktsarkitektenes virksomheten 
Lånsøker kan velge om han ønsker prosjektet behandlet av distriktsarkitekten. 
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I 1984 ble medarbeiderne i Bergen tilbudt innføring i EDB  
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I 1988  ble organiseringen av EDB ved kontoret satt på dagsorden 
På 80-tallet hadde kontoret to delt IT struktur, med en minimaskin fra Norsk Data (ND) og tilhørende 
terminaler for lokale oppgaver. Samt IBM terminaler til bruk for registrering mot stormaskinen ved 
Hovedkontoret i Oslo. I tillegg ble den aller første PC ved Bergenskontoret kjøpt inn i 1986 for et IT-
prosjekt (kalt "26 +") der jeg deltok. Prisen var vel kr. 20.000, som var mye den gangen! 
I 1992 ble minimaskinen fra Norsk Data ”faset ut”. 
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DataBank90 (DB-90) som ble til HILS og VINBIN, kom i 1990  
Og med dette produksjonssystemet "sliter" Husbanken fortsatt med i 2010, vel 20 år etter! 
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Fra 1992 ble det fart i installasjon av dataskjermer til alle ved kontoret 
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Endret saksgang for oppføringslån 
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Saksbehandlerliste og ansvarsfordeling i 1984 og 1987 
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Ved Bergenskontoret lagde vi på 90-tallet EDB-løsning for takstfolkene 
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Det boligpolitiske bakteppet fra denne perioden 

"Frisleppet" 1981-1988. 1980-årene markerte overgangen til en ny tid 
For Husbanken markerte overgangen til 1980-årene en ny tid. Bankens lånerammer ble redusert, og 
lånene dekte en mindre del av de samlete anleggskostnadene. Husbanken finansierte på langt nær så 
mange boliger som i 1970-årene. Den privatfinansierte del av boligbyggingen økte og overtok en større 
del av markedet. Samtidig førte stigende boligpriser til at det ble bygd boliger som var vanskelige ä 
omsette. Tomme boliger ble derfor ett av resultatene. En politisk "høyredreining" fant sted på 1980-tallet. 
Et åpnere og mer markedsliberalt samfunn vokste fram. Boligmarkedet ble deregulert, og de private 
bankene gav boliglån som konkurrerte med statsbankens tilbud. For Husbanken var tiåret en nedtur. 
Færre nybygg ble finansiert, og lånene dekket en stadig mindre del av anleggskostnadene. 
Husbankordningen var ikke lenger spesielt gunstig, bortsett fra for de mest vanskeligstilte. 

Deregulering av boligmarkedet 
Boligmarkedet ble liberalisert, bl.a. gjennom forbud mot forkjøps- og prisregulerende bestemmelser. 
Selektive virkemidler – for eksempel egenkapitallån (etableringslån) til unge i etableringsfasen – fikk en 
større plass i boligfinansieringen og den generelle subsidieringen ble redusert. Husbanken var også 
sterkt engasjert i den planmessige byfornyelsen. 

De private bankene overtar lånekunder fra Husbanken 
PSV-låneordningen (Pantelån på Spesielle Vilkår) kom i gang fra 1980.Men motkonjunkturpolitikken på 
1970-talIet hadde resultert i en meget stor skjevhet i kredittmarkedet. Det syntes å være politisk enighet 
om at statsbankene hadde fått en altfor stor andel, og innenfor boligfinansieringen var Husbanken i en 
særstilling. Ved å tilby PSV-lån kunne en vri en del av søknadene over mot de private bankene. Kravene 
til boligens areal og kostnader var mer lempelige for PSV-lån enn for vanlige husbanklån. Kundene fikk 
et noe dyrere lån enn i Husbanken, men billigere enn et ordinært lån i de private finansinstituttene.  

Utjamningslån forlatt til fordel for et system med rentetrapp 
I 1981 ble låneordningen med utjamningslån forlatt til fordel for et system med rentetrapp. Rentetrappen 
var en videreføring og justering av den tidligere ordningen og betydde samtidig en kraftig 
rentesubsidiering. Selektive virkemidler skulle i enda større grad enn tidligere prioriteres framfor 
generelle og styres mot grupper med svak økonomi. Samme året ble stortingsvalget en stor seier for det 
største borgerlige partiet. For første gang på 55 år kunne det dannes en ren høyreregjering - riktignok en 
mindretallsregjering. Valgseieren for de konservative ble karakterisert som en protest mot reguleringer 
og et ønske om større "frihet".  

Husbanken fikk ikke lenger å stille særkrav til boligene 
"Forenkling" og "rasjonalisering" var de nye honnørordene i det politiske vokabular til nesten samtlige 
partier. Husbanken fikk tidlig på 1980-tallet pålegg fra Kommunaldepartementet og Kommunalministr 
Arne Rettedal fra Høyre om ikke lenger å stille særkrav til boligens funksjon og bygningstekniske 
standard utover bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Grunnpilaren i boligpolitikken hadde vært 
statsbankenes dominerende plass i boligfinansieringen, boligkooperasjonen og markedsreguleringen. 
Nå dreide utviklingen mot et friere boligmarked, og i dette lå også ønsket om å redusere statsbankenes 
andel av den totale boligfinansieringen. Det var en grunnleggende virksomhet i Husbanken som her ble 
endret.  

Basislån og tilleggslån  
For å beholde stillingen som landets sosiale boligbank, med alt dette innebar, utarbeidet bankens 
ledelse nye lånekriterier som skulle sikre at lånsøkere med svakere økonomi ville få en god bolig. 
Foruten basislånet ble det nå foreslått å gi tilleggslån for boliger som tilfredsstilte visse kriterier for "god 
bolig". Tilsynelatende hadde det skjedd en reduksjon av bankens ansvarsområde, men ledelsen og 
arkitektavdelingen fikk ad andre veier av kontrollen tilbake. 

Rehabilitering og byfornyelse 
Husbanken finansierte ikke bare nye boliger, men også rehabilitering av eldre bebyggelse. På 1980-tallet 
ble ikke minst finansiering av omfattende byfornyelsesprosjekter en viktig del av bankens virksomhet.  
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Kompetansesenter  
Husbankens virksomhet i 1980-årene ble konsentrert om tre hovedområder: nybygging, byfornyelse og 
utbedring. Samtidig ble informasjonsvirksomheten tillagt større vekt. Gjennom nær kontakt med 
boligsamvirket, byggebransjen og byggforskning m.v. skulle Husbanken videreutvikles i retning av et 
nasjonalt kompetansesenter for sosial boligbygging. 

Rentetrappen innføres 
Den nye låneordningen med rentetrapp forutsatte en avdragsfri periode på seks år og subsidiert rente for 
både grunnlån og etableringslån. Renten skulle økes fra lånet ble utbetalt med ca. ett prosentpoeng per 
år til renter hadde nådd markedsnivået for statsobligasjoner i det sjette året.  

Arealtilskuddet avvikles 
I løpet av de 35 årene som var gått siden Husbanken begynte sitt virke, var subsidie systemet blitt lagt 
om fullstendig. Nedskrivningsbidragene og den senere varianten med stønadslån var falt bort. Den 
sterke subsidieringen av boligbyggingen gjennom det såkalte arealtilskuddet, som var innført som 
kompensasjon for merverdiavgiften, utgjorde for 1981 hele 750 millioner kroner, omtrent samme beløp 
som differansen mellom Husbankens innlåns- og utlånsrente. Samme året besluttet imidlertid Stortinget 
at arealtilskuddet skulle avvikles.  

Husbanklånene mindre etterspurt 
Søknadsinngangen for nye boliger var generelt lavere på 1980-tallet enn i ti året forut, og den var ujevn 
og avtakende fram til 1985. Da opphørte tendensen med at færre søkte Husbanken om oppføringslån. 
Køene av lånsøkere til rundt 15.000 boliger ved inngangen til tiåret var borte ved utgangen av 1983, men 
fra 1985 økte søknadsinngangen, og køen begynte igjen å vokse. I 1987 utgjorde den vel halvparten av 
alle søknadene på ca. 24.000 boliger. Samtidig som færre søkte om oppføringslån, ble det i banken 
registrert et økende press for å få hevet arealgrensene og kostnadsrammene for byggeprosjekter. 
Presset kom ikke bare fra byggherrer, men også fra byggebransjen og fra politisk hold. Den viktigste 
begrunnelsen for å heve arealgrensene og øke standarden var den alminnelige økning av 
realinntektene. Husbankens ledelse var imidlertid restriktiv med å etterkomme ønskene. 
Utbedringslånene gjennom Husbanken ble i stor utstrekning brukt til isolering og installering av 
sanitærutstyr. Boliger med en standard langt under det som i etterkrigstiden ble ansett som minstekrav, 
ble etter utbedring en tilfredsstillende bolig. Samfunnsøkonomisk ble det nå sett på som riktig å satse på 
å utbedre boligene til eldre slik at de kunne bli boende der lenger.  

Felles systemer for Husbanken og Landbruksbanken 
Siden oppstarten hadde banken fatt en medieoppmerksomhet som få andre banker i landet. 1980-årene 
representerte i så måte ikke noe unntak. Kritikken av offentlig byråkrati rammet selvsagt også 
Husbanken, og bankens regelverk var lett å angripe. I 1976 var det lagt fram en utredning med tittelen 
"Rasjonalisering av Husbankrutiner - Et prøveprosjekt" Her ble alle rutiner gjennomgått, fra 
lånesøknaden var mottatt til tilsagn om lån var gitt. Styringsgruppen undersøkte mulighetene for nye 
felles systemer for informasjon og beslutning for Husbanken og Landbruksbanken.  
En totalplan for videreføring av det felles rasjonaliseringsarbeid i Landbruksbanken og Husbanken ble 
levert i mars 1979. Totalplanen omfattet forslag til valg av EDB-utstyr til en felles EDB-avdeling for de to 
bankene. Dette ble installert i 1981. Samme høsten flyttet Husbanken hovedkontoret til Majorstua. 
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Rasjonaliseringsekspertenes søkelys 
Som ledd i arbeidet med såkalt områdegjennomgang i statsforvaltningen, startet Rasjonaliserings- 
direktoratet i mai 1983 en undersøkelse av Husbanken. Husbanken var ved flere anledninger blitt 
kritisert for å bruke for lang tid på behandlingen av lånesøknadene. Bankens ledelse mente at kritikken 
rammet noe urettferdig. I tillegg var banken stadig blitt pålagt nye oppgaver, blant annet i forbindelse 
med omleggingen av bostøtteordningen i 1972 og da skattemyndighetene i 1975 overlot banken hele 
ordningen med arealtilskuddene. På tross av utvidete arbeidsoppgaver var ikke personalet økt 
tilsvarende. Enn forklaring på hvorfor Husbanken kunne klare seg med begrenset personelløkning, var at 
mange lånesøknader utover på 1970-tallet gjaldt eneboliger med forhåndsgodkjente typetegninger. 
Rasjonaliseringsdirektoratets rapport forelå i juni 1985 og munnet ut i 50 forslag til forbedringer.  
Banken ble oppfattet som konservativ, og det ble sagt at siden opprettelsen for snart 40 år siden hadde 
den "ikke endret seg i takt med de store forandringene i dens oppgaver og rolle i boligfinansieringen". 
Slik avisen Norges Handels- og Sjøfartstidende framstilte saken, rammet kritikken både ledelsen og de 
ansatte: Det var "mange kokker og få oppskrifter". Også når det gjaldt økonomi- og låneforvaltningen ble 
det reist kritikk. Banken hadde helt siden starten hatt minimale tap på sine utlån. Nå ble det sagt at 
medarbeiderne var for opptatt av å være lojale mot målsettingen om ikke a få utlånstap, og at dette gikk 
på bekostning av å være fleksible og yte god service overfor låntakere og byggelånsbanker. 
Rasjonaliseringsdirektoratet mente at ettersom Husbanken spilte en så dominerende rolle i 
boligfinansieringen, ville det nå være riktigere at banken ble mer lik forretnings- og sparebankene i sin 
utlånspolitikk. 
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Aksjon Publikum 
Publikumsundersøkelsen, Aksjon Publikum, fastslo at banken hadde mange gode sider, men at 
terskelen for å bli kunde var høy. Av dem som klarte ä "trenge gjennom regelverk og rutiner", ble banken 
oppfattet som rettferdig. Den behandlet alle "bemerkelsesverdig' likt. I 1984 hadde banken 
over 300.000 låntakere, langt flere enn noen annen bank i landet.  De tidligere obligatoriske tekniske 
vurderinger var en saga blott. Bare areal- og kostnadsvurderingen stod igjen. En reduksjon av bankens 
personale ville derfor være en naturlig følge av at noen av arbeidsoppgavene var falt bort. 

Servicekurs 
Ved inngangen til 1980-årene var det 253 faste stilinger og i tillegg en del vikariater var staben på i alt 
277 funksjonærer. Dette var en økning på 35 prosent i forhold til antallet ansatte i 1970. Det var særlig 
utbedringslåneordningen fra midten av tiåret som hadde ført til økningen av personalet. I statsbudsjettet 
for 1980 fikk banken ni nye stillinger. Selv om det hvert av de etterfølgende årene ble fremmet forslag i 
statsbudsjettene om fortsatt å øke antallet ansatte, skjedde dette ikke, og i budsjettforslaget for 1983 ble 
det i stedet foreslått å skjære ned bemanningen med tolv stillinger: fem faste og syv vikarstillinger. Innen 
utgangen av 1985 var det inndratt 21 faste stillinger. En ny ledelsesstruktur ble gjennomført i 1987. 
Ledelsen skulle nå foruten administrerende direktør bestå av tre avdelinger med hver sin 
avdelingsdirektør. Det skulle være færre ledd fra topp til bunn, en større grad av delegering til kontorene 
og mer fleksible løsninger på tvers av disse. Det var "i tiden" at så vel ansatte som ledelse i norske 
bedrifter skulle bli bedre i kundebehandling, mer effektive i det daglige arbeid, og mer internasjonale i 
"stil". Også Husbankens personale ble sendt på ulike kurs. Flere servicekurs ble holdt i 1987, og 
oppfølgingskursene i 1989 handlet om kundebehandling. 

Hvor effektiv og lønnsom var Husbanken som bedrift i 1980-årene? 
Svaret eller svarene her kan vanskelig gis helt eksakt. En mulig måte å vurdere dette spørsmålet på kan 
være ved å se på forholdet mellom ansatte og tilsagnsbeløp.  
• I 1970 var forholdet her 9,5 millioner kroner per ansatt.  
• I 1979 var beløpet økt til 18 millioner kroner 
• I 1989 til 35 millioner kroner per ansatt.  
• Med andre ord en økning på 250 prosent i løpet av tyveårsperioden.  
For å få bildet noe mer komplett, må det føyes til at de ansatte i tillegg hadde ansvaret for diverse 
støtteordninger, som bostøtten, arealtilskudd, tilskudd til utbedring og byfornying, gjennomgangsboliger, 
støttetiltak for boliger og bomiljø og etableringstilskudd.  
Husbanken var derfor uten tvil en produktiv bedrift. 

Teknologisk opprusting 
Hullkort hadde vært brukt i statistikken alt fra 1946. Fra januar 1966 ble alle bankens varsler om 
termininnbetalinger sendt ut på hullkort. Fra mai 1970 ble bankens term in regnskap overført til EDB. 
Arbeidet ble utført av en EDB-avdeling som Landbruksbanken og Husbanken hadde opprettet i 
fellesskap. På begynnelsen av 1970-tallet ble den nye bostøtteordningen helt basert på EDB i et 
pionerprosjekt. EDB var på full fart inn i statsadministrasjonen, og i Husbanken ble det fra midten av 
1980-tallet satset for fullt på dette hjelpemidlet - til fortrengsel for skrivemaskinene. Fordelene med 
datamaskinene var åpenbare, og tjenestene og rutinene ble stadig forbedret. Datautstyret ble først og 
fremst brukt som kontorstøttesystem, men det ble også tatt i bruk sentralmaskiner som fungerte som 
kommunikasjonsmaskiner mot de personlige datamaskinene, mot avdelingskontorene og mot EDB-
avdelingen i Landbruksbanken. I 1988 hadde omkring halvparten av Husbankens ansatte datamaskiner, 
dvs.145 terminaler. Flere utviklingsprosjekter ble satt i gang på 1980-tallet. Bostøttesystemet ble i 1988 
lagt om til databaseløsning, noe som forenklet saksbehandlingen.  
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Gjeldskrise og omlegging 1988-1996 
På slutten av 1980-tallet oppstod det alvorlige problemer i den privatfinansierte delen av boligsektoren. I 
et par år klarte regjeringen gjennom. Krise og innstramming gav dyrere lån og reduserte 
inntektsmuligheter. Prisstigningen var lav og renten høy. Realrenten steg kraftig fra 1987 og nådde en 
topp i 1992 på nesten 12 prosent. I tillegg kom det til skatteskjerpelser. 1990-tallet ble innledet med 
økonomiske nedgangstider og sammenbrudd i det private bankvesenet. Mange kunder havnet i 
gjeldskrise, og bankene led store tap. Husbanken ble nå brukt som konjunkturutjevnende redskap og 
finansierte nesten all boligbygging. Fra 1988 begynte vanskelighetene i den privatfinansierte delen av 
boligsektoren å tårne seg opp. I Husbanken derimot økte pågangen av lånesøknader på grunn av lavere 
rente enn i de private bankene. Dette varte ikke lenge. Inngangen til 1990-tallet brakte med seg 
økonomiske nedgangstider, krakk på boligmarkedet og sammenbrudd i det private bankvesenet. Også 
Husbanken og bankens kunder fikk problemer om enn i mindre grad enn i private banker. Realrenten 
steg, arbeidsløsheten økte, og boligprisene sank. Dermed fikk mange lånekunder problemer med å innfri 
sine økonomiske forpliktelser. Resultatet for bankene var mislighold og tvangsauksjoner: for mange 
låntakere økonomisk og personlig krise. De økonomiske nedgangstidene førte til en kraftig nedgang i 
boligproduksjonen. Den lille byggevirksomheten som fortsatt foregikk, ble nesten utelukkende finansiert 
av Husbanken. I Husbanken krevde de vanskelige tidene flere ansatte til å ta seg av forvaltningen av 
lånene. Det ble satt i verk en rekke ordninger som skulle hjelpe kunder med betalingsproblemer. Da 
krisen lettet i 1993, var de private bankene ivrige etter å erobre seg en plass i markedet igjen. 
Husbanken svarte med reklamekampanjer, økt vekt på informasjonsvirksomhet og service og 
brukervennlighet ble satt i sentrum. I 1994 nedsatte regjeringen et statsbankutvalg som foretok den mest 
grunnleggende gjennomgangen av Husbankordningen siden statsbankkomiteens innstilling midt på 
1950-tallet. Utvalgets innstilling og den etterfølgende debatten i Stortinget viste politisk vilje til å 
opprettholde Husbanken, men ikke uten forandringer. Husbanken skulle ikke lenger gi subsidierte lån, 
men derimot tilskudd til "dem som trengte det mest" og til boligkvalitet.  
Laveste rentenivå var i 1974 med 6,1%, mens vi i 1986/87 hadde det høyeste, med 13,6%. Det høye n 
rentenivået i 1986/87 må ses i sammenheng med utviklingen i kredittmarkedet og valutauro. Gjennom- 
snittlig rentenivå i perioden var 10,3%.
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Kundeflukt  
De private bankene kjempet seg til en plass i lånemarkedet igjen etter flere dårlige år. Husbanken 
derimot ble rammet av det mediene betegnet som "kundeflukt" Det skyldtes at topprenten for gamle 
husbanklån var høyere enn renten i private kredittinstitusjoner både i 1993 og 1994. For første gang 
kunne private banker konkurrere med Husbanken når det gjaldt rentebetingelser. Når husbankrenten var 
så høy, hang det sammen med at den ble fastsatt etter rentene på obligasjonsmarkedet. Denne pleide 
vanligvis å være forholdsvis lik rentene i pengemarkedet, men i 1993 og 1994 lå renten i 
obligasjonsmarkedet høyere." Det hjalp ikke at Husbanken kunne vise til at nye lånekunder fikk gunstige 
lånebetingelser.  

Virksomhetsplan, brukerundersøkelse og markedstilpasning 
I likhet med andre statlige institusjoner fikk Husbanken på flere måter et nytt ansikt mot slutten av 1980-
tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Den nye tiden viste seg på flere måter. Troen på offentlig 
planlegging våknet til liv igjen på 1980-tallet. Nå var det ikke lenger den sosialistisk inspirerte 
samfunnsplanlegging oppmerksomheten dreide seg om. De offentlige institusjoner skulle planlegge sin 
virksomhet med privatbedriften som forbilde. Husbanken fulgte med i tiden og utarbeidet en strategisk 
plan for 1990-tallet som trakk opp hovedlinjene for bankens virksomhet framover. Det overordnete målet: 
At alle skal kunne bo i en god bolig i et godt bomiljø ble fulgt av seks hovedmål som ble stående fram til 
1996. 
 
EØS-avtalen og Husbanken 
Den Norske Bankforening var heller ikke enig med statsbankutvalget, men inntok et diametralt motsatt 
standpunkt av Husbanken. Bankforeningen ønsket å gå lenger enn statsbankkomiteens flertall i å 
innskrenke Husbankens virksomhet. Banken burde ikke gi lån lenger i det hele tatt, men bare forvalte 
statlige tilskuddsordninger som ikke var knyttet til långivningen. Foreningen mente nemlig at 
Husbankens utlånsvirksomhet var i strid både med norsk konkurranselovgivning og EØS-avtalen og 
derfor måtte avvikles straks.  
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Ny låneordning 
I 1991 tok Husbanken initiativ til en ny låneordning som skulle bidra til å heve boligkvaliteten igjen. 
Istedenfor å stille krav til boligen skulle lånekundene nå oppmuntres til å bygge bedre boliger. Det skulle 
innføres en minstestandard. Dessuten skulle låntakerne få premiering i form av høyere lån for 
boligkvalitet, bomiljø og samordne planlegging av boligområder. Premieringsordninger var ikke noe nytt 
virkemiddel, men hadde vært i bruk i ulike øyemed siden midten av 1950-tallet. Da det nye lånesystemet 
ble utprøvd i 1992 og innført i 1993, eksisterte det en del premieringsordninger.  
Basislån ble gitt til boliger som oppfylte minstestandarden. Kravet om minstestandard innebar 
minimumskrav til rommenes størrelse og funksjoner. I praksis ble det vanskelig å bygge toromsleiligheter 
som var mindre enn ca. 50 kvadratmeter. 
Tilleggslån fra 15.000 til 30.000 kroner ble gitt dersom ett av følgende kriterier var oppfylt: 

1. Livsløpstandard, det vil si at boligene også skulle kunne brukes av personer i rullestol. Dette 
tillegget slo best an, kanskje fordi det her var aller mest tilleggslån å hente. I 1993 ble faktisk 
halvparten av alle boliger oppført med livsløpstandard 

2. Terreng og vegetasjon. Tillegget fikk man for å bevare eller opparbeide gode og 
sammenhengende grøntanlegg og sørge for at tekniske anlegg ble føyd skånsomt inn i terrenget 

3. Gode utearealer som både egnet seg til privat og felles opphold for alle beboergrupper og lek for 
barn. 

4. Trafikksikkerhet slik at barn skulle kunne bevege seg mellom bolig og uteareal uten å krysse 
trafikkfarlig vei 

5. God byggeskikk, det vil si at boligområdet ble utformet i et bevisst forhold til natur, klima og 
eksisterende bebyggelse 

6. Åpen post skulle inspirere til nytenkning og belønne faglig dyktighet. Den omfattet for eksempel 
økologisk planlegging, sunne hus, energisparing, sosial organisering og forvaltning, drift og 
vedlikehold.  

7. I 1992 ble det også innført tillegg for heis i lavhus.  
Til sammen kunne det oppnås 32 prosent tilleggslån per boenhet 
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Bankens regler og retningslinjer fra denne perioden 
 
Tre hefter med samlet informasjon 
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Innholds fortegnelse fra hefte om lån og tilskudd 
Hefte om lån og tilskudd var som vist blått og var en videreføring av en samling av bankens regler og 
retningslinjer fra den velkjente "Blåboka" fra 60-tallet vist foran.  
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Husbanken og ferdighusindustriens 470 forhåndsgodkjente hustyper  

I løpet av 1960-tallet hadde antallet ferdighusfirmaer økt nesten eksplosjonsartet, og ved inngangen til 
1970-tallet var det registrert 95 bedrifter. Ordningen med å registrere typetegninger fra 
ferdighusprodusenter tok til i 1970. Banken foretok forhåndsvurderinger av ulike hustyper med hensyn til 
areal, funksjon og pris. I 1972 hadde Husbanken en liste på 470 forhåndsgodkjente hustyper fordelt på 
35 firmaer. Husbankens registreringsordning var en form for offentlig godkjenning av det ferdighus 
produsentene tilbød markedet. Dermed overtok banken noe av produsentens ansvar overfor kunden. 
Selv om ferdighusindustrien hadde åpenbare fordeler av samarbeidet, hadde den et noe ambivalent 
forhold til Husbanken.  Her et eksempel på forhåndsvurdering av priser for typehus fra Block Watne.  
Dette ble og kalt "Lyngraff systemet", etter opphavsmannen i Husbanken for dette opplegget. 
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Interne saksbehandlingslister for forhåndsvurderte typehuspriser 
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Datasystem for kostnadsvurdering av boliger 
Som resultat av prosjekt "26+" ved R-direktoratets gjennomgang på 80-tallet, ble et datasystem for 
kostnadsvurdering av boliger laget ferdig i 1989, men det aldri tatt aktivt i bruk. 
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Husbankens egne typetegninger 
Videreutvikling av arbeidet på 50 og 60-tallet med bankens egne typetegninger. Men disse ble stadig 
mindre brukt og i 1979 ble ikke noen boliger oppført etter Husbankens egne typetegninger.  
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Husbankens veileder for forbrukere ved kjøp av ferdighus 
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Brønndalen i 1978 

 

 
Åssiden i Olsvik i 1980 
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Loddefjord og Vadmyra 
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Fra årsberetninger og statistikk fra denne perioden 

 

1980: Med boliger igangsatt fra 1950 til 1980 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

 
 

1980: Byggekostnader fra 1970 til 1980 
 
 
 
 
 

 
 



 165 

1980: Hustyper fra 1965 til 1980 
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Fra Avdelingsstyrets protokoller fra denne perioden 

 
1979 
• Styret positiv til søknad om omfattende utbedring av Karensfryd 6 i Bergen. 
 
 
 
1980 
• Boligselskapet av 1956 fikk innvilget utbedringslån til utbedring av to leiegårder med 45 leiligheter. 
 
 
 
1981 
• Søknad om utbedringstilskudd til Sentralbadet i Bergen ble avslått. 
 
 
 
1982 
• Studentheimen i Sogndal fikk økt Husbanklånet til vel 50% av kostnadene. 
 
 
 
1983 
• Det ble orientert om at Rasjonaliseringsdirektoratet nå skal foreta en systematisk gjennomgang av 

Husbanken. 
 
 
1984 
• Styret anmoder om økte rammer for tilskudd til byfornyelse i Bergen. 
 
 
1985 
• Pantetilsyn i 1985 er avholdt for 346 saker og med særlig vekt på hus med sokkelleilighet. 
 
 
 
1986 
• Olavsskolen på Bømlo søker om betalings utsettelse pga. økonomiske problem. 
 
 
 
1987 
• Husbanken begjærer tvangsauksjon for Olavsskolen på Bømlo. 
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4) Fra 1987 til 2008 på Murhjørnet 
 
Her i 2, 3 og 4. etasje i Østre Muralmenning nr. 7 holdt Husbanken til fra 1987 til 2008. 
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Kontorlokalene 
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Ekspedisjonen i 3.etasje 

 

 
Siri Erdal og Eli H. Clarke studerer tegninger 
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Fra utbetalingsavdelingen på Murhjørnet. 

 

 
Fra venstre: Eli Zachariassen, Inger J. Matthiesen, Bente K. Lund, Kari Fotland og Tove Bilsbak. 
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Personalet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underdirektør Karl Sande og avdelingsdirektør Gunnar Wisth på befaring. 
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De 59 ansatte (inklusiv vikarer) i 1994 
1. Anda Steinar   Overarkitekt 
2. Andersen Derek  Avdelingsingeniør 
3. Bentzen Fjereide Bente  Førstefullmektig 
4. Berntsen Else Margr  Sekretær 
5. Bilsbak Tove Elde  Konsulent 
6. Birkeland Grethe(engasjert) Fullmektig 
7. Bjørnseth Iris   Førstekonsulent 
8. Blindheim Steinar  Kontorsjef 
9. Carlsen Aud Kirsten  Førstesekretær 
10. Clarke Eli Holmefjord  Arkitekt 
11. Danielsen Dag Arne  Overingeniør 
12. Disch Rolf Erik (perm u/l) Førstekonsulent 
13. Dorsey Anne Karin  Førstesekretær 
14. Daatland Gunn Helen  Konsulent 
15. Eide Erika Minna  Renholdsbetjent 
16. Elvik May-Britt (vikar)  Fullmektig 
17. Evensen Gunnvor W  Konsulent 
18. Farestvedt Ingebjørg  Konsulent 
19. Fløysand Britt Nina  Fullmektig 
20. Fondenes Ingunn Marit  Konsulent 
21. Forthun Liv Eriksen  Fullmektig 
22. Fotland Kari Elin  Førstekonsulent 
23. Furu Aasb Nordahl («ny.) Fullmektig 
24. Gullachsen Veslemøy  Konsulent 
25. Haga Øyvind   Konsulent 
26. Halvorsen Svein Erik  Førstesekretær 
27. Hansen Sigrid   Sekretær 
28. Hoff Mona Irene (vikar)  Fullmektig 
29. Holten Hugo   Førstekonsulent 
30. Hustveit Stein   Førstekonsulent 
31. Jahnsen Bjørn Ragnar  Kontorsjef 
32. Jensen Eva    Førstefullmektig 
33. Johnsen Ivar Audun  Førstekonsulent 
34. Johnsen Øyvind  Førstekonsulent 
35. Jæger Hans (vikar)  Førstekonsulent 
36. Ketelsen Monica  Fullmektig 
37. Larsen John Lund  Avdelingsingeniør 
38. Lund Klett Bente  Førstesekretær 
39. Lundeby Jan Georg  Avdelingsingeniør 
40. Løvik Anne Marie  Avdelingsingeniør 
41. Mikalsen Giske Karina  Fullmektig 
42. Monslaup Solveig Aud(vikar) Renholdsbetjent 
43. Nilsen Oddrun   Renholdsbetjent 
44. Petersen Olaug   Sekretær 
45. Ramberg Stine (engasjert) Førstekonsulent 
46. Rinna Kari Kamberg  Konsulent 
47. Rolland Anne Gro  Sekretær 
48. Rørtveit Oddvar B.  Arkitekt 
49. Skarsten Terje Øivind  Avdelingsingeniør 
50. Solvang Jane Skattun  Sekretær 
51. Sommer Tone E Bruvik  Førstesekretær 
52. Stakseng Henning  Arkitekt 
53. Sætre Ingunn Elisabeth  Konsulent 
54. Takvam Geir Inge  Konsulent 
55. Tveit Eli   Sekretær 
56. Wisth Gunnar   Avdelingsdirektør 
57. Wolff Britt   Underdirektør 
58. Zachariassen Eli Roll  Konsulent 
59. Ørbeck Aagot   Sekretær 
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Julefest i kantinen på toppen av Murhjørnet 

 
Steinar Blindheim holder tale. 

 

 
Fra venstre:Steinar Blindheim, Oddrun Nilsen, Bente K. Lund, Øyvind Johnsen, Erika Minna Eide og 

Bente F. Bentzen. 
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Fra juletrefest i 1990. 

Juletrefester ble avholdt i blant annet Håndverkeren, Ingeniørenes Hus og på Murhjørnet. 

 
 

 
Ledergruppen i 2005. Fra venstre: May-Brit Nordås, Robby Fredriksen, Olav Ohnstad, Mabel Ingeborg 

Johansen, Kristin Natvik og Kari Elin Fotland. 
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Bergenskontoret stilte flere år på rad med lag i ”Manpower stafetten” i Holmekollen i Oslo 

 

 
På hytten på Ustaoset i februar 2003. Fra venstre Aina Tjosås, Olav Ohnstad, Steinar Blindheim, Ole-

Gunnar Søgnen og Frode Hovlandsdal. 
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Organisering og personaloversikt i november 1991 
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Veiledende maksimale kostnadsnormer 
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Kostnadsnormer for nybygg 
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Interne byggekostnader til bruk ved vårt takstarbeid 
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Fra 1991 ble distriktsarkitektordningen bygget ned 
• Rogaland Tom Gyran 
• Hordaland : Husbankens avdelingskontor i Bergen 
• Sogn og Fjordane .Olav Vikøren 
• Sunnmøre: Gunnar Kibsgaard-Petersen 

I 2001 ble hele Husbankens takstapparat lagt ned 

Vi hadde ni eksterne takstbestyrere på Vestlandet da ordningen ble avviklet i 2001: 
Rogaland 
• Arne Viste 
• Jan Eirik Elvestad 
• Ingvar Eie 
• Karl Otto Andersen 
Hordaland og Bergen 
• Jarle Lomelde  
• Alf Helge Moldekleiv 
• Sverre Skjelbreid  
Sogn og Fjordane 
• Arvid Haukareid 
• Kåre Kleppe 

 



 182 

Saker for Sunnmøre flyttes til Trondheim i 2002 
Avdelingsstyret frarådde i 1975 at Sunnmøre ble overført til Region Midt-Norge, men i 27 år senere 
skjedde dette allikevel. 
 

 
Fra venstre: Hans Jæger, Anne Karin Dorsey, Dag-Heine Bjørndal og Bente F. Bentzen. 

Forvaltning flyttes til Drammen i 2004 

 
Bente K. Lund ser langt etter sakene som nå forsvinner til Drammen. 
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Ut på tur 

Til Færøyene i 2005 

 
 

Til Barcelona i 2007 
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60 års jubileum i 2006 feiret i Grieghallen 

 
Fra venstre: Yolanda, Knut Grevstad, Rigmor Fonnes 

 

 
Fra venstre: Jane Skaftun Solvang, Frode Hovlandsdal og Monica Ketelsen.
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Det boligpolitiske bakteppet 
 
1988-1996: Gjeldskrise og omlegging 
1990-årene ble innledet med økonomiske nedgangstider, gjeldskrise og sammenbrudd i det 
privatebankvesenet, og Husbanken finansierte nesten all boligbygging. Husbanken gav fra midt på 90-
talletbehovsprøvde tilskudd, mens generelle rentesubsidier på lån ble redusert. Samtidig ble boliger med 
god tilgjengelighet og livsløpsstandard premiert med økt låneutmåling. 
 
1997-2004: Fra boligbank til velferdsetat 
Ved årtusenskiftet hadde folk flest har en god boligstandard og virksomheten ble dreiet mot å være en 
velferdsetat. Husbanken og kommunene skulle hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet og samtidigsikre 
god boligkvalitet.  
 
Fra regelstyring til målstyring 
I offentlig sektor ble målstyring innført som prinsipp i forvaltningen rundt 1990.  
Da kalt "VirksomhetsPlanlegging" (VP). Det er blitt stilt spørsmål ved resultatene, ettersom det førte til et 
ekstra lag med retorikk over et ellers uforandret system av byråkratisk regelstyring. 
 
Fra rundt 2003 begynte Husbanken arbeidet med å innføre målstyring, forenkle og til dels fjerne 
regelverk (for eksempel minstestandarden), for å kunne bruke større grad av forhandlinger og skjønn ifht 
våre kunder og samarbeidspartnere.  Hensikten er å komme fram til de beste insentivene til 
måloppnåelse i et samarbeid. Ønsket er å komme med i en tidlig fase og delta i utformingen av 
forpliktende regionalt eller lokalt samarbeid om boligspørsmål, 
 
Målstyring er en teori om bedriftsledelse formulert av George Odiorne tidlig på femtitallet og popularisert 
av Peter Drucker på 1950-tallet og allment kjent i tiårene etter. I følge målstyring skal ledelsen fastsette 
et mål for virksomheten først, og så skal en bestemme passende virkemidler deretter. 
 
Trinnene i målstyring 

1. Klargjøre organisasjonens mål og hvem som har ansvar for realiseringen av dem  
2. Kartlegging og tallfesting av om målene nås og faktorer som påvirker dette  
3. Bruk av kunnskap om oppnådde resultater i videre ledelse  

 
Det motsatte prinsipp er regelstyring, som vil si at en først fastsetter er regel og så behandler saker i 
henhold til denne.  

• Tilhengere av målstyring kritiserer regelstyring for kun å være opptatt av prosedyren og at 
reglene følges isteden for å se konsekvensene.  

• Mens på den andre siden kan målstyring gi et skinn av vitenskapelighet med sitt enøyde 
fokus på det målbare, med den virkning at medarbeiderne blir demotiverte og 
fremmedgjorte. Målstyring er strukturfokusert, det kan være vanskelig å kvantifisere 
målene og det som ikke måles kan bli ignorert. 

 
Fra Husbankes oppstart i 1946 til 2003 var regelstyring det bærende styringsprinsipp, om enn i langt 
strengere form første 20-30 år, enn utover på 90 tallet. Fra 2003 innføre så Husbanken målstyring. 
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Bankens regler og retningslinjer fra denne perioden 

         
 
 

 
 
 



 187 

Georgernes Verft 

 
 

Georgernes Verft – en sentral miljø suksess 
Dette er et boligprosjekt der miljø er nøkkelordet hvor enn du snur deg. Borettslaget ligger helt nede ved 
sjøen, der de ti bolighusene er arvtaker på en tidligere industritomt. Byggearbeidene startet sommeren 
1999, med innflytting i 2000-til 2001. Miljøtiltak dette prosjektet har vi konsentrert innsatsen om fire 
hovedområder når det gjelder miljøtiltak: Energiøkonomisering, innemiljø, avfallsbehandling og utemiljø. 
Samlet antall leiligheter er 151. Bygget av Bergen og Omegn Boligbyggelag og med Arkon AS  som 
arkitekt. 
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Fra årsberetninger og statistikk fra denne perioden 

1990 

1995 
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2000 
Boligpolitikken fikk i 2000 en mer framskutt plass på den politiske dagsordenen enn på lenge.  
Særlig ble søkelyset satt på bo situasjonen for ungdom og andre vanskeligstilte, og på 
bustadproduksjonen i pressområda. Den nye regjeringa satte boligpolitikken i fokus gjennom 
programmet «En solidarisk boligpolitikk». Her ble det varslet en rekke tiltak for å gjøre det lettere for 
vanskeligstilte å skaffe seg bolig. 
Ei viktig brikke i rammevilkårene for Husbanken fall på plass da EFTAs overvåkingsorgan ESA i sitt 
endelige vedtak av 28.06.00 fastslo at lånevirksomheten til Husbanken ikke strir mot gjeldende 
retningslinjer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS. 
 

2005 
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2006: Antall husbankfinansierte boliger fra 1953 til 2006 
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Fra Avdelingsstyrets protokoller fra denne perioden 

1988 
• 3. gangs tvangsauksjon for Olavsskolen på Bømlo ble avholdt. 
• Opplegg for Informasjonsmøter ble diskutert. 
 
(Protokollene for de åtte årene fra 1989 til 1996 ble ikke funnet på Statsarkivet.) 
 
1997 
• Pr. 1.august var 3,70 % av totalt antall lån misligholdte, noe som er en nedgang fra tidigere. 
• Lokal organisasjonsgjennomgang startet opp. 
• Manglende kapasitet på saksbehandlersiden gjør at planlagte mål i serviceerklæringen bare delvis er 

nådd.  
• Personalseminar avholdt for hele kontoret 18. og 19. april om organisasjonsforandring. 
• Virksomhetsplan mot år 2000 med satsning på unge i etableringsfasen, fornyelse og fortetning, bolig- 

og miljøkvalitet og boligbasert omsorg. Husbanken skal møte økt konkurranse med bedre service og 
økt kompetanse. 

• Det ble orientert om at prosjekt som skal vurdere bankens organisasjon og bruk av ressurser og 
kompetanse nå er startet opp.   

 
 
1998 
• Virksomhetsplan viser at kontoret hadde en vanskelig driftssituasjon i 1998 med høy 

arbeidsbelastning og aktivitetsnivå. Pr. 1.tertilal er det en økning i søknadsinngangen på 37% i 
forhold til året før. Særlig for kjøpslån er det stor økning. 

• Valg av endret organisasjonsmodell ved kontoret ble gjennomgått. 
• Arbeidet med utvikling av bedriftskulturen har fortsatt. På bakgrunn av gruppearbeid blant alle 

ansatte har felles visjon og felles normer for kontoret blitt fastsatt. 
 
 
    
1999 
• Virksomhetsplan viser at kontoret hadde en vanskelig driftssituasjon i 1999 med høy 

arbeidsbelastning og aktivitetsnivå. Det vil derfor være nødvendig å tilsette flere medarbeidere i 
2000. 

• Resultat fra intern kommunikasjons undersøkelse og tiltak for oppfølging gjennomgått. 
• Organisasjonsendring gjennomføres ved at eksisterende Lån- og tilskottseksjon er besluttet delt i to 

geografiske områder fra 1.april 1999. Ene seksjon (Hordaland og Sunnmøre) ledes av Steinar 
Blindheim, mens den andre seksjonen (Rogaland og Sogn og Fjordane) ledes av Kari Fotland. 

 
 
2000 
• Pr. 1.august 2000 var 2,77 % av totalt antall lån misligholdte. 
• Virksomhetsplan 1.tertila 200 viser en vesentlig forbedring i forhold til samme periode året før, med 

redusert saksbehandlingstid. 
• Det ble orientert om bakgrunn og mål med Boligsosiale handlingsplaner. 
 
 
2001 
• Serviceundersøkelse viser at flere er fornøyd med informasjon (90% mot 82% ved forrige måling). 
• Pga. den vanskelige resurssituasjonen ved kontoret er administrasjonen positiv til å å sette i gang 

prosess med å overføre Sunnmøre til regionkontoret i Trondheim. Kontoret vil dermed frigjøre 
kapasitet til utviklingsoppgaver. 

• Problem med å holde svartiden innenfor fastsatte mål i serviceerklæringen. 
 
 
 
2002 
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• Ny lånetrapp for 2003 diskutert og skeptisk til at det vil stimulere til for mange små boliger ned mor 
45 m2 BRA-K. 

• Pr. 1.september 2002 var 2,62% av totalt antall lån misligholdte.  
• For å være forberedt på endrede rammebetingelser er det igangsatt en interne prosess i Husbanken. 
• Byggeskikkprisen i 2002 går til arbeidet med å ivareta og utvikle kulturarven byrom Bergen. 
 
 
2003 
• Gode tilbakemeldinger på serviceundersøkelse med resultat over snitt på flere vesentlige punkter. 
• Pr. 1.mars 2003 var 2,5% av totalt antall lån misligholdte. Viktighet av boligsosial oppfølgning av 

disse ble påpekt 
• Regiondirektør skal fra 1.mars 2003 tiltre stilling som strategisk direktør for boligbygging og 

boligutredning. 
 
2004 
• Status overføring forvaltningsoppgaver, som utgjør 10 årsverk. Noen av medarbeideren har 

bostøtteoppgaver, andre får oppgaver rettet mot kommunene. 
 
 
2005 
• Markering av jubileum i 2006 planlagt med samarbeid med Bergen kommune om gangbro over 

Damsgårdssundet. 
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5) Fra 2008 i Solheimsviken 

Kontorlokalene 

Her i 6. etasje i Solheimsgaten nummer 11 holder Husbanken til fra 2008. 
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Solheimsviken og BMV i 1920 årene. (UiB sin bildesamling.) 

 

 
Solheimsviken og BMV i 1948. (UiB sin bildesamling.) 

 
Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) ble grunnlagt av Michael Krohn i 1855. Den første privateide 

tørrdokken i Norge ble tatt i bruk 1858. Rundt forrige århundreskifte var over 1500 arbeidere i sving på 
verftsområdet. Virksomheten kulminerte med hele 3.118 ansatte i 1974. 
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Personalet 

Organisering i 2010 
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De 48 ansatte pr. oktober 2010 
1. Anda Steinar 
2. Bentzen Bente Fjereide 
3. Borge Britt Nina Fløysand 
4. Clarke Eli Holmefjord 
5. Danielsen Dag Arne 
6. Dorsey Anne-Karin 
7. Daatland Gunn Helen 
8. Elvik May-Britt 
9. Erdal Siri 
10. Fotland Jorunn 
11. Fotland Kari Elin 
12. Fredriksen Robby 
13. Furu Aase Nordahl 
14. Grevstad Knut 
15. Hovlandsdal Frode 
16. Jahnsen Bjørn Ragnar 
17. Johansen Mabel Ingeborg 
18. Ketelsen Monica 
19. Kleiveland Ingunn Marit 
20. Kolstad Eva Jensen 
21. Lokøy Aud Karin 
22. Lund Bente Klett 
23. Lundeby Jan Georg 
24. Løvik Anne Marie 
25. Mounkoro Nouhoum Salif 
26. Nordås May-Brit 
27. Ohnstad Olav 
28. Olsen Christian Åsebø 
29. Olsen Roger 
30. Paule Solveig 
31. Rinna Kari Kamberg 
32. Rolland Anne-Gro 
33. Rørtveit Oddvar 
34. Solberg Odd Bjørn 
35. Solvang Jane Skaftun 
36. Sommer Tone Elisabeth Bruvik 
37. Sommervold Wenche 
38. Stark-Johansen Stig 
39. Styve Hjalmar 
40. Sætre Ingunn Elisabeth 
41. Takvam Geir Inge 
42. Throndsen Marius 
43. Tjosås Aina 
44. Tveit Eli 
45. Ulfrstad, Lars Marius 
46. Vikøren Lene L 
47. Wisth Gunnar 
48. Ørgersen Øivind  



 198 

 
Ledelsen og de tillitsvalgte oktober 2010. 

Fra venstre: Solveig Paule, Mabel Johansen, Knut Grevstad, Ingunn Sætre, Stig Stark-Johansen,  
Kari Fotland, Wenche Sommerwold og Siri Erdal.   

 
 

 
Eli Tveit, Monica Ketelsen og Anne Gro Rolland 
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Gunnar Wisth og Olav Ohnstad 

 

 
Fra venstre: Hjalmar Styve, Steinar Anda, Eli H. Clarke og Oddvar Rørtveit. 
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350 ansatte i hele Husbanken og 46 i Bergen i 2010 
Mens det i 1949 var 132 ansatte i hele Husbanken og 12 i Bergen , 
er det i 2010 kommet opp i 350 ansatte i hele Husbanken og 46 i Bergen.  
 
Husbankens organisasjon pr. oktober 2010 består av seks regionkontorer og tre støttekontorer. 
Støttekontorene er plassert i Drammen, mens regionkontorene har kontorer i Hammerfest, Bodø, 
Trondheim, Bergen, Oslo, Arendal og Drammen. 
 
Husbanken har totalt ca. 350 ansatte og ledes av kst. administrerende direktør Bård Øistensen. 
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Husbankens ledergruppe høsten 2010 
Husbanken ledes av kst. administrerende direktør Bård Øistensen. Ledergruppen består i tillegg av 
stabsdirektøren, to fagdirektører og de seks regiondirektørene. En ikke fullt så mannsdominert ledelse 
som vist ovenfor fra 60-tallet, faktisk er nå menn i mindretall her. 
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Personalseminar på Solstrand i 2008 

 
 
 

 
Monica Ketelsen, Bjørn Jahnsen, Anne-Gro Rolland og Odd Bjørn Solberg utenfor Solstrand. 

 
• Personalseminar avholdt før 1980, var svært få.  
• Utover 80- og 90-tallet ble de hyppigere. 
• Og tiltok sterkt etter tusenårsskiftet, ved organisasjonsendringer og flytteplaner. 
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Det boligpolitiske bakteppet 

2005 – 2011 Husbanken en velferdsetat 
I 2005 er Husbanken en viktig boligsosial aktør, og mer enn 100 000 husstander mottar boligstøtte fra 
Husbanken hver måned. Husbanken er i dag en kunnskapsbedrift og et kompetansesenter innenfor 
boligsosiale spørsmål, og med spisskompetanse innenfor satsingsområder som universell utforming, 
lavenergi og byggeskikk.  
 
Fra 1. januar 2010 trådte den nye Husbankloven i kraft. Husbankens politisk oppnevnte styrer 
(hovedstyre og regionstyrer) er avviklet, slik at Husbanken nå er et ordinært forvaltningsorgan som 
styres direkte av Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Mål og virkemidler 
Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens 
sentrale organ for gjennomføring av politikken.  
Hovedmålene for Husbankens virksomhet er gitt i tildelingsbrevet fra Kommunal- og 
regionaldepartementet. Siden opprettelsen i 1946 har Husbanken gradvis endret seg fra en boligbank til 
en velferdsetat. Denne endringen gjenspeiler seg i de hovedmål som gjelder for bankens virksomhet. 
Husbanken skal være et kompetansesenter for boligpolitikk, og både de økonomiske virkemidlene og 
den kunnskap Husbanken formidler til sine brukere og samarbeidspartnere skal bidra til at målene for 
boligpolitikken og Husbankens arbeid nås.   

Bankens regler og retningslinjer fra denne perioden 

I 2011 er Husbanken statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, og har gradvis endret 
sin rolle fra boligbank til velferdsetat. Regjeringens visjon innen boligpolitikken er at «alle skal kunne bo 
godt og trygt». Husbankens viktigste satsingsområde er det boligsosiale, velferdspolitiske feltet, med 
fokus på vanskeligstilte i boligmarkedet. Andre satsningsområder er universell utforming og miljøvennlig 
boligbygging. Vi forvalter virkemidler som bostøtte, boligtilskudd, kompetansetilskudd, grunnlån og 
startlån.  
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Dataløsninger i Husbanken i 2010 

Fra bruk av hullkort i bankens første år, til jeg i 1973 fikk regnestav som "kalkulator", til 1984 da de 
ansatte i Bergen ble tilbudt innføring i EDB – har det skjedd en ikke liten revolusjon fram til  
 

dagens dataløsninger i Husbanken .  
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Husbanken som Kompetansebank 

Fra januar 2011 blir Husbanken sine nettsider endret fra nyhetssider til en Kunnskapsportal. 
Visjonen er å bruke internettsidene som formidler av Husbanken som Kompetansebank. 
Arbeidet er i første fase konsentreres rundt de tre hovedområdene:  
• boligsosialt  
• energi og miljø 
• universell utforming  
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Fra årsberetninger og statistikk 

2009 
Regjeringens overordnede mål i boligpolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt. Husbanken er 
statens viktigste gjennomføringsorgan i samarbeid med kommunene for å oppnå dette. Bolig er et 
sentralt velferdsgode som er nødvendig for at folk skal ha et godt liv. Fortsatt er det enkelte grupper som 
ikke greier å skaffe seg bolig og må ha hjelp av samfunnet til å skaffe seg eller bli boende i egen bolig. 
Nettopp dette er Husbankens kjerneoppgave. Årsmeldingen viser at banken er en sentral velferdsaktør 
og at 2009 ga særskilte utfordringer ved at regjeringens krisepakke skulle utløse aktivitet utover vanlig 
nivå. Banken har greid å være endringsdyktig og fulgt opp gens tiltak og skapt betydelig aktivitet, særlig 
innenfor det boligsosiale området, men også innenfor tradisjonell lånefinansiering ved oppføring og 
utbedring av boliger. 
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Kilder 

 
 

 
 
• Region vest sitt arkivmateriale i vårt eget bibliotek og på Statsarkivet i Bergen. 
• Husbankens Årsstatistikker og Årsmeldinger. 
• Husbankens bok "De tusen hjem". 
 


