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Alle skal bo trygt og godt

Alle skal bo trygt 

Alle skal bo

“Human rights must belong to all men, to 

everyone, otherwise call them privileges” 

(Gino Strada)
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➢ Velge bosted

➢ Hvor og med hvem skal bo

➢ Ikke i en bestemt boform

➢ Støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer

➢ Meningsfullt liv og inkludering

➢ Tilgang til samfunnets tjenester og tilbud

BAKGRUNN
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MÅL FOR 2021 

➢ Flere skal kunne eie bolig 

➢ Leie skal være et trygt alternativ

OPPDRAG
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HVORDAN? 

➢ Økonomiske virkemidler

➢ Veiledning og rådgivning 

➢ Kunnskapsutvikling

➢ kompetanseoverføring

TILTAK

Bilde: www.jollyroom.no
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Hva er boligbehovet?

1. Å skaffe seg en tilpasset bolig

2. Å skaffe seg en tilpasset bolig med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester 

Bilde:  www.viverefabriano.it/2020/10/20/a-fabriano-con-rise-up-abitare-un-bisogno-primario/844943/
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Personer med bolig- og / eller 

økonomiske utfordringer

som også har 

behov for fysisk tilrettelegging, 

eventuelt også omsorgsbehov

Lån fra Husbanken

Tilrettelagt bolig

med universell utforming

Bostøtte

Startlån fra kommune

Personer som har behov for 

heldøgns helse- og omsorgstjenester

(vedtak fra kommune/bydel)

Omsorgsbolig

med omsorgsstandard

Investeringstilskudd til kommune

+

Startlån fra kommune

Bostøtte

(Til) bygg 

Sameie

Borettslag

EIE-LINJE

Tilskudd til etablering/tilpasning 

fra kommune
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Personer med bolig- og / eller 

økonomiske utfordringer

som også har 

behov for fysisk tilrettelegging, 

eventuelt også omsorgsbehov

Tilrettelagt bolig

med universell utforming

Bostøtte

Personer som har behov for 

heldøgns helse- og omsorgstjenester

(vedtak fra kommune/bydel)

Omsorgsbolig

med omsorgsstandard

Investeringstilskudd til kommune

Bostøtte

Private utleieboliger

Kommunale utleieboliger

Tilbygg

Tilskudd til 

utleieboliger
Lån til 

utleieboliger

Lån fra 

Husbanken

LEIE-LINJE
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Utleieboliger Eid (til)byggSameieBorettslag

+  Ikke ansvar for vedlikehold

+ Enkelt å bytte bolig

- Tidsbegrenset leiekontrakt?

- Ikke kontroll med eget nabolag

- Liten påvirkning

- Høy leie?

+ Valg av beliggenhet/bomiljø

+ kan selge fritt

+ 100% gevinst ved prisstigning

+ Tilpassede boutgifter

+ Blir boende i nærmiljø

+ Familie i nærheten

+ Ny og tilpasset bolig

+ Inntil fullfinansiering med byggelån

for foreldre

+ Betjeningsevne til startlån innenfor

kostnadsramme

+ Stor grad av påvirkning av prosjektet

+ Ev etableringstilskudd

- Ensomhet?

- Ansvar for drift og vedlikehold

- Begrensninger i forhold til pris 

(betjeningsevne)

- Behov for tilpasning

- Utfordringer ved flere barn

- Foreldre må stå for bygging og byggelåns-

finansiering

Eieren:

+ Ny og tilpasset bolig – god standard

+ Forutsigbart bomiljø

+ Rimelige boutgifter innenfor kostnadsramme

+ Stabilitet

+ Naboer med tilsvarende utfordringer

+ mulig påvirkning i tidlig fase

+ Ingen dokumentavgift ved kjøp av brukt

borettslagsbolig

Kommunen:

+ Ikke drifts- og vedlikeholdsansvar

+ Tildelingsrett i minst 30 år

+ Forkjøpsrett

+ Kan eie inntil 30%

Eieren:

- Kan ikke selge fritt

- Begrenset gevinst ved salg (prisregulert)

- Ansvarlig for drift og vedlikehold

- Bundet til boligen

- Gruppeløsning 

- Krav til heldøgns omsorg

Kommunen:

- Kommunen må sitte i førersete for etablering

av (omsorgs)boligene
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Hva er den beste løsningen for den enkelte beboer?

Hva er mulig å få til?

- innenfor tilgjengelige kommunale ressurser

- ressurser i gruppen

- ressurser knyttet til den enkelte
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Finansiering Utveksling

Bilde: bed-breakfast-b-b-settimana-del-baratto-barter-week
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Lokalisering

Hjemlig preg

Ordinære bomiljø

Samlokalisering

Tilpasning til lokale forhold

Brukermedvirkning

HB

Utformingskrav

Normalisering

Inkludering
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Tenk utenfor boksen!

Unngå unødvendige kostnader

• At prinsippene for normalisering og integrering og 

utformingskrav blir ivaretatt fra starten

Dra nytte av vår kunnskap og kompetanse

• Erfaring fra mange liknende prosjekter

• Råd om løsning som passer best behov

Ta kontakt med Husbanken tidlig i prosessen!

Samspill med ulike aktører

Økonomi er viktig, men den bør ikke styre alene
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Hvor finnes informasjon?

www.veiviseren.no

Hvordan jobbe med…

➢ Framskaffe og forvalte boliger

➢ Framskaffe boliger for mennesker med 

oppfølgingsbehov

➢ Eie eller leie for personer med 

nedsatt funksjonsevne

➢ Leie og kjøp av bolig

➢ Tilrettelegge og beholde bolig

www.husbanken.no

Bostøtte, lån- og tilskuddsordninger

http://www.husbanken.no/
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Takk for meg

Marina.Gorruso@husbanken.no – mob. 919 97 644


