«Alle trenger et trygt hjem»
Helhetlig innsats i det boligsosiale arbeidet

Alle skal bo godt og trygt

Dagens tema
▪ Forsøket Husbanken og Statsforvalteren
▪ Hovedoppdraget boligsosialt arbeid, boligsosiale
strategien og målgrupper
▪ Ny boligsosial lov
▪ Boligsosiale utfordringer
▪ Husbanken og Statsforvalterens virkemidler
Opprettholde dialog med kommunene slik at dere får
veiledning og de pengene dere trenger til boligsosialt
arbeid.
Alle skal bo godt og trygt
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Alle skal bo godt og trygt

Forsøk Husbanken og
Statsforvalter
▪ Styrke Statsforvalterens samordningsrolle
og boligsosiale fagmiljø.
▪ Sikre helhetlig og koordinert veiledning på
det boligsosiale området overfor
kommunene.
▪ Målet er å skape et samlet og styrket
fagmiljø, hvor bolig i større grad sees i
sammenheng med fagområdene helse,
sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.
Foto:

© Statsforvalteren i Nordland
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Alle trenger et trygt hjem
Prioriterte målgrupper
• Ingen skal være bostedsløse
• Barn og unge skal ha gode boforhold
• Personer med nedsatt funksjonsevne
skal på lik linje med andre kunne velge
hvor og hvordan de bor
• Flere egnede boliger for eldre

Alle skal bo godt og trygt

4

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)
Alle trenger et trygt hjem

▪

▪

Prioritere startlån for
å hjelpe flere fra leie til
eie
Etablere
erfaringsnettverk med
private utbyggere om
kjøpsmodeller, leie-tileie-modeller og
samarbeids-modeller
med kommuner

▪

▪
▪
▪
▪

Vurdere lenger
minstetid på
leiekontrakter
Styrke bostøtten
Fremme godt bomiljø
Styrke bolig- og
tjenestetilbudet ROP
Utvikle digitale
løsninger

▪

▪
▪

Vurdere om
kommunene trenger
større handlingsrom
og flere verktøy for å
ta boligsosiale hensyn
i planleggingen
Bidra til flere egnede
boliger for eldre
Tilby finansiering av
boliger i distriktene

▪
▪

▪
▪

▪

Boligsosial lov
Styrke statsforvalteren,
samordningsrolle og
boligsosiale fagmiljø
Utvikle kompetanse-plan
for alle kommuner
Få kunnskap om
bosituasjonen for
utviklingshemmede
Nasjonalt brukerråd,
sosiale boligpolitikken

Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland
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Sosial Boligpolitikk
• Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler, og bidra til at
relevante statlige satsinger ses i sammenheng med strategien Alle
trenger et trygt hjem (2021 – 2024).
• Koordinere regionale fora for å samordne regionale aktørers tiltak og
virkemidler for kommunenes arbeid med boligsosiale problemstillinger.
• Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig
kommunal planlegging.
• Medvirke til at muligheter i veiviseren.no «Veileder for boligsosialt
arbeid på nett» blir kjent i kommunene.
Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland
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Alle skal bo godt og trygt

Den sosiale boligpolitikken
skal forebygge at folk får
boligproblemer

Foto:

•

De som ikke klarer det selv, skal få
den hjelpen de trenger.

•

Hjelpen skal i størst mulig grad
sette folk i stand til å mestre egne
liv.

•

Ingen skal måtte gjøre seg fortjent
eller kvalifisert til å få hjelp.

•

Alle må bo, og med riktig hjelp kan
alle bo.
© Statsforvalteren i Nordland
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Statsforvalterens
Pedagogiske virkemidler
og virkemidler tjenester

Økonomiske virkemidler

Kommunene

Måloppnåelse
krever felles
innsats

• Hjelpe vanskeligstilte på
boligmarkedet,
• Legge til rette for mer
velfungerende boligmarkeder
Frivillig organisasjoner
Private utbyggere
etablerer utleieboliger –
også til vanskeligstilte på
boligmarkedet.

Alle skal bo godt og trygt

Husbanken

Tilbyr boliger og
tjenester til
vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Brukerorganisasjoner
er viktige talerør for
brukerne og deres
interesser.
8

Suksessfaktorer for
godt boligsosialt
arbeid

Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland
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137 barn i 34 familier med lavinntekt
bor trangt og leier bolig
180

160

161

156

140

137

120
100
80

60
40

43

43

20

34

114 barnefamilier

med vedvarende lav
inntekt bor i leid bolig
50 % av barna har
innvandrerbakgrunn
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Barn i familier med lav inntekt, som leier og bor
trangt
Familier med lav inntekt, som leier og bor trang
Alle skal bo godt og trygt

588 uføre leier bolig –
økning det siste året
182 uføre bor sammen
med foreldre
© Statsforvalteren i Nordland
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Nullvisjon: Ingen skal være bostedsløse
• Stor utfordring for kommuner å finne rett
botilbud til mennesker med ROP- lidelser

• Flere unge har behov for et bedre bolig og
tjenestetilbud
• Forebygge bostedsløshet:
▪ Foyer sårbare unge

Lite bruk av midlertidige boliger og få bostedsløse
KOSTRA- Stemmer dette? og hva er utfordringene?

▪ Hvordan fremskaffe gode bolig- og
tjenestetilbud for personer med
ROP lidelser?

• Ulike boligløsninger med
oppfølgingstjenester:

▪ Housing first
▪ Fact team
Alle skal bo godt og trygt
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Planlegge for demografiske utfordringer
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Alle skal bo godt og trygt

•
•
•

Møter
Nettverk
Virkemidler bolig og tjenester

© Statsforvalteren i Nordland
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Boligmarkedet

Igangsatte boliger
180

162

160

445

140

383

120

134

100

80

2546

60

70 %

eneboliger
1918

112

104

67

77

40
20
0
2019

11034
600

1821

Fullførte boliger

525

2020

2021

Snittpris solgte boliger 2021

500
400
300
Eneboliger

Tomannsbolig

200

Rekkehus,kjedehus, småhus

Boligblokk

100

Bofelleskap

Andre byggningstyper

94
23

8

Hemnes

Nesna

Lurøy

Hattfjelldal

2,3 mill.

1,5 mill.

1,6 mill.

0
Rana

Alle skal bo godt og trygt
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© Statsforvalteren i Nordland
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Kommunalt disponerte
utleieboliger

BOLIGER SOLGT TIL
LEIETAKERE SISTE FIRE ÅR
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Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere 2021
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110 ledige bolig per 31.12.2021
293 søknader i 2021
81% nye søknader
51 avslag
267 boliger tildelt uten behovsprøving de
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Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland

14

260 flyktninger vil ha behov for boliger og
tjenester i 2022
• Felles forståelse for
utfordringene

Rask bosetting
av flyktninger i
kommunene

• Rask oversikt over
tilgjengelige boliger
• Bruke private boliger
• Ikke gå på
bekostning av andre
vanskeligstilte

Alle skal bo godt og trygt

Hva er situasjonen og behovene i
kommunene?

Ny boligsosial lov

Sikre sterkere lovverk knyttet til det
boligsosiale arbeidet i kommunene:
• Boligsosiale hensyn i plan
• Rett til individuelt tilpasset bistand til å skaffe/beholde bolig

• De øvrige velferdspilarene arbeid, helse og utdanning er i
større grad lovregulert
• Ivaretar både bolig og nærmiljø – spesielt viktig for barna.
• Få lik hjelp uavhengig av hvor man bor
Foto: Stockbilde
© Statsforvalteren i Nordland
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Helhetlig boligpolitisk planlegging
• Boligsosiale hensyn i kommuneplanens
samfunns- og arealdel

• Ny lov - Kommunenes ansvar for
boligsosial planlegging
• Felles forståelse for utfordringsbildet,
bolig- og tjenestebehovene

Har kommunene behov for veiledning
/ oppfølging på planarbeid fremover?
Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland
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Kommunen legger til rette for leie til eie
løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet
•

Kjøper i markedet

•

Bygger boligen – behovet for utleieboliger er
viktig dersom det skal bygges nytt

•

Eksisterende kommunal bolig

•

Leier først, så kjøp (startlån)

•

Kjøpe med en gang (startlån)

Ingen boliger er solgt til kommunal
leietaker de siste årene - Har
kommunene tatt i bruke leie til eie
strategier?
Alle kal bo godt og trygt
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Startlån
•

Viktigste virkemidlet for å bidra til at personer
med langvarige boligfinansieringsproblemer
kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den

•

Startlånet er prioritert på rammen til
Husbanken

•

Mulig å søke flere ganger

Alle skal bo godt og trygt
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Alle skal bo godt og trygt

Startlånbruken 2021

54 husstander
76 mill
54 % barnefamilier
Minst 50 % av startlånet skal
gå til barnefamilier

Gj. snitt startlån: 1,4 mill

Foto:

© Statsforvalteren i Nordland
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Verktøyene finnes
Startlån – mange muligheter

Personrettede tilskudd

•
•
•

• Tildelt i kommunenes ramme

Utvidet nedbetalingstid
Fast rente
Avdragsfrihet

Alle skal bo godt og trygt
Illustrasjon: Colourbox

21

Mål for 2022
Flere skal kunne eie bolig

Prioriterte målgrupper:
• Barnefamilier
• Personer med nedsatt
funksjonsevne
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Behov for arbeidskraft, spesielt i
distriktene - unntak fra sparekrav
Kommunen sliter med å
tiltrekke seg eller beholde
arbeidskraft.

Alle skal bo godt og trygt
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Husbankens kan bidra i
distriktskommuner
Husbanken kan strekke seg lenger for
utbyggere og privatpersoner i distriktene
•

I distriktskommuner kan Husbanken gi lån til
boligkvalitet selv om panteverdien på boligen
er lav

•

Det avgjørende er at søker har betjeningsevne
og kan betale renter og avdrag

Tilskudd til utleieboliger

Gjelder nå

Nytt
+ 1 milliard kroner

•
•

Alle skal bo godt og trygt

Husbanken kan gi 30
% i tilskudd i 2022
tilskudd til
istandsetting
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Istandsettingstilskudd – flere boliger raskt
Formål
Fremskaffe flere utleieboliger raskt – boliger
som krever enkle tiltak
Krav
Tilskudd til å dekke kostnader for enkle tiltak
som kan gjennomføres raskt (uker/måneder)
Fremgangsmåte
Kommunen søker Husbanken om tilskudd –
kan brukes til boliger kommunen eier selv
og/eller kommunen kan videretildele tilskudd
til private utleiere som inngår en avtale om
utleie til flyktninger/vanskeligstilte
Alle skal bo godt og trygt

Husbanken
• Utarbeider retningslinjer for
tilskuddet
• Enkel søknad
• Klare kriterier
• Raskt svar
• Utbetaling etter istandsetting
• Informasjon til alle kommuner

26

Investeringstilskudd
•

Til personer med behov heldøgns
helse- og omsorgstjenester

•

Skal stimulere til å fornye og øke
tilbudet av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger

•

Tilsagnsrammen 2022 utgjør
475,7 mill. kr

Luranetunet i Os. Foto: Husbanken

Plankravet
•

Kartlegging av behov
•
•
•

•

Forankring i kommunens planverk
•
•
•
•

•

Demografi inkl. framskrivinger
Dagens botilbud inkl. målgruppens preferanser
Fremtidig behov for tomter, boliger og tjenester

Kommunal planstrategi
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Tema-/fagplan
Årsbudsjett og økonomiplan

Ulike nasjonale føringer/strategier

Veiledning
Samleside plankrav
•

Husbanken.no

•

Informasjon om plankravet

•

Skjema plankrav og dialogverktøy

•

Linker til sentral statistikk,
planleggingsverktøy, aktuell veiledning

•

E-læringsmoduler

Bostøtte
•
•

•
•

Statlig støtteordning
Skal sikre at husstander med lav
inntekt og høye boutgifter har en
god bolig
Rettighetsordning
Flyktninger med fødselsnummer
kan søke bostøtte.

Alle skal bo godt og trygt
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Utbetalt bostøtte 2021
603 husstander fikk bostøtte
9,9 mill.
Andel med boutgifter over tak: 77 %
Gj. snitt boutgift: 7 697
Utbetalt bostøtte snitt: 2 204
➢Færre får bostøtte
➢Barnefamilier med flere faller ut av
ordningen – kraftig nedgang av bl.a. eldre
➢Flere unge uføre får bostøtte

Alle skal bo godt og trygt
Foto: Stockbilde

© Statsforvalteren i Nordland
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Strømpenger 2022
•

Mars-mai og oktober-desember

•

Inntektsgrensene høyere og
egenandelen lavere.

•

Det gjør at flere får bostøtte og at
mange får mer bostøtte i perioder
med høyt strømforbruk.

FORUTSETNINGER
INNSATSOMRÅDER

ORGANISERING OG FORANKRING

OVERSIKT OVER BEHOV

Fremskaffe egnede utleieboliger for vanskeligstilte

Beholde og tilpasse bolig

Kommunen kjøper
boliger

Kommunen bygger
nye boliger

Samarbeide med
private aktører

Formidle bolig i
det private utleiemarkedet

Bistå vanskeligstilte med å kjøpe
bolig

Bistå personer til å
bli boende i eid
eller leid bolig

Lån til utleieboliger
Tilskudd til
utleieboliger

Lån til utleieboliger
Tilskudd til
utleieboliger

Lån til utleieboliger
Tilskudd til
utleieboliger

Bostøtte

Startlån
Bostøtte
Investeringstilskudd

Startlån
Bostøtte

Øk. rådgivning
Veiledning
Bo-oppfølging
Depositum
Øk. sosialhjelp
Kommunal bostøtte

Øk. rådgivning
Veiledning og
oppfølging
Salg/kjøp av tomt
Opprette BRL
Etableringstilskudd
Tilskudd til tilpasning

Øk. rådgiving
Veiledning
Bo-oppfølging
Tjenester
Tverrfaglig samarbeid
Boligtilskudd

Økonomisk og
byggteknisk
rådgiving
Tverrfaglig
samarbeid

Tilskudd kommunalt
rusarbeid.
Avvikles. Kommer ny
ordning

Skjønnsmidler
eks. innovasjon

STRATEGI

HUSBANKENS
VIRKEMIDLER

Fra leie til eie

BOLIGSOSIALE HENSYN I PLAN

(gis til utbygger)

KOMMUNENS
VIRKEMIDLER

REGIONALE
AKTØRERS
VIRKEMIDLER

Strategi for
anskaffelser
BRL-loven
Utbyggingsavtaler
Opprette BRL

Salg/kjøp av tomt
Reguleringsplan
Utbyggingsavtaler

Tilvisningsavtale
Tildelingsavtale
Innleie

Overføre kunnskap og veilede mht. handlingsrommet i PBL, Bolig, areal,
transport-planlegging og sammenhengen mellom boligplanlegging og
helse- og omsorgstjenesten i kommunen, samt for folkehelsearbeidet.
Statsforvalter og Fylkeskommune er sentrale aktører for FNs
bærekraftmål og boligsosial planlegging. Ny boligsosial lov kommer
Statsforvalter er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder
reguleringsplaner

Prosjekt-skjønnsmidler*
Planlegging, omstilling
og samarbeid om nye
løsninger.
(interkommunale
løsninger eks sårbare
barn og unge)
Forvaltning av forskrifter

Tilskudd utvikling av
sos. tjenester i Nav.
Skape et helhetlig og
samordnet
tjenestetilbud
tilpasset brukernes
behov
(Barneperspektivet i
NAV)

Tilpasse
eksisterende
boliger og bygge
tilgjengelige
boliger

Startlån
Lån til
oppgradering
Tilskudd til tilpas.
Heistilskudd
Tilskudd til prosj.
og utredning

Omsorgsbygg

Bygging og utbedring av
sykehjem,
omsorgsboliger og
dagaktivitetssenter

Grunnlån
Investerings-tilskuddet

Salg/kjøp av tomt
Reguleringsplan
Utbyggingsavtaler

Kompetanse og
innovasjonstilskudd.

(Velferdsteknologi)

Styrke kommunenes evne
og mulighet til å utvikle

Tilskudd tilpasning
av bolig (person) i
stede for heis (NAV
HMS)

bærekraftige helse og
omsorgstjenester
© Statsforvalteren i Nordland
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Alle skal bo godt og trygt
© Statsforvalteren i Nordland
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Alle trenger et trygt
hjem.
For å holde oppe trykket og få den
hjelpen og ikke minst de pengene dere
trenger: Vær aktiv, ta kontakt.

