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MÅLSETTINGER
Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å
skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne
generelt, og spesielt for de vanskeligstilte på boligmarkedet.
Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet.
I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til at
det blir tatt boligsosiale hensyn i planarbeidet for å oppnå
god bokvalitet og gode boområder. Det skal legges vekt på
å få til et helhetlig tilbud av boliger, gode bo- og oppfølgings
tjenester, tilrettelegging for at vanskeligstilte husholdninger
kan bo i egnet bolig, og tiltak for å møte en aldrende
befolkning.
Andre overordnede nasjonale føringer og prioriteringer for
arbeidet i programperioden kan bli inkludert ved behov.

INNLEDNING
Husbanken har et flerårig samarbeid
med kommunene for å nå målene i den
nasjonale strategien Bolig for velferd og styrke
kommunenes arbeid med vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommuneprogrammet legger
rammene for dette samarbeidet.
Kommuner med like behov skal få et likt og
forutsigbart tilbud, og de skal møte samme krav
fra Husbanken uavhengig av regiontilhørighet.

KUNNSKAPSKAPSUTVIKLING
OG LÆRING
Kunnskapsutvikling, deling, læring og synliggjøring av
resultater står sentralt i programmet. For å styrke kommunal måloppnåelse skal kommuneprogrammet bidra til
å videreutvikle det boligsosiale faget og de økonomiske
virkemidlene.

Veiledning fra Husbanken
Husbanken innhenter og bearbeider kunnskap fra kommunene både på regionalt og nasjonalt nivå. Kunnskapen
gir grunnlag for å etablere god praksis og veiledning til
kommunene, slik at de kan gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Kommuneprogrammet beskriver

Læring internt og mellom kommuner

•
•
•
•
•

Husbankens målsettinger med etablering og drift av
ulike læringsarenaer er at kommunene anvender utviklet
kunnskap og dokumenterte resultater til å forbedre eget
boligsosial arbeid og organisering av de boligsosiale
funksjonene. H
 usbanken tilrettelegger for samlinger og
nettverk, hvor kommunene deler erfaringer og resultater med
andre kommuner for å lære av hverandre.

målsettingene for arbeidet
roller og ansvar mellom kommune og Husbanken
de ulike tilbudene
metoder, kunnksapsutvikling og læring
innretningen av statlig regionalt samarbeid

HUSBANKENS TILBUD

METODIKK

Grunntilbud

Kommuneprogrammet er en systematisk måte å organisere
en ressursinnsats på over tid, basert på felles målsettinger.
Flere aktører er involvert i gjennomføringen av ulike aktiviteter
i programmet. Dette skal bidra til tverrfaglig arbeid, læring
og kvalitetsforbedring i det boligsosiale arbeidet. Husbanken tilbyr verktøy og tett oppfølging. Frister og aktiviteter
i kommuneprogrammet blir strukturert i et årshjul. Kommuner med programavtale får forutsigbarhet og prioritet på
Husbankens økonomiske virkemidler. Samarbeidet har et
langsiktig perspektiv. Dette gir kommunene anledning til å
planlegge strategisk over flere budsjettår, forankre arbeidet
i kommunale planprosesser og vise gradvise forbedringer i
det boligsosiale arbeidet over år.

Alle kommuner har tilgang til
• våre økonomiske virkemidler
• veiledning på veiviseren.no og husbanken.no
• årlig regional læringsarena
• nasjonal konferanse via invitasjon
• digitale kurs og opplæring i bostøtte og startlån
• møter med Husbanken
• enkel standardisert analyse som viser utfordringer
i kommunen, på forespørsel
Husbanken kan tilby enkelte kommuner uten programavtale
et tettere samarbeid, dersom de har behov. Temaer som blir
prioritert i Husbankens grunntilbud er framskaffelse av boliger,
at flere eier egen bolig, at det blir tatt boligsosiale hensyn i
planarbeidet, universell utforming og bruk av investerings
tilskuddet. Samarbeidet bør skje sammen med fylkesmannen,
alternativt statlige aktører på regionalt nivå, eller gjennom etablerte nettverk. Tilbudet igangsettes for en begrenset periode,
og tilpasses den enkelte kommunes behov.

Storbyprogrammet og
By- og tettstedsprogrammet
Dette er et samarbeid basert på en gjensidig forpliktende
programavtale mellom Husbanken og noen større kommuner
som har spesielle utfordringer på det boligsosiale o
 mrådet.
Storbyprogrammet består høsten 2018 av Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger og Drammen kommune. Husbanken vurderer hvilke gevinster det vil gi å etablere et storby
program med de samme kommuner som andre nasjonale
storbynettverk. Flere store kommuner kan da bli tatt opp i
storbyprogrammet.
By- og tettstedsprogrammet består av de andre
kommunene som har inngått programavtale.
Kommuner med programavtale har tilgang til
• prioritet på Husbankens økonomiske virkemidler
• råd og veiledning fra fast kommunekontakt hos
Husbanken
• en analyse over utfordringer i kommunen
• minimum to årlige møter med Husbanken på operativt nivå
• minimum ett årlig møte med politisk og administrativ
ledelse i kommunen (årsmøte)
• minimum én årlig samling for kontaktpersoner/
programledere i regionen
• deltagelse i regionale temabaserte nettverk
• tilbud om deltagelse i nasjonale og/eller internasjonale
temanettverk for utvalgte kommuner
Kommunene i storbyprogrammet har tilbud om å delta i
storbynettverket med halvårlige samlinger og arbeidsmøter.
Her foregår erfaringsutveksling, kompetanseheving og et
felles utviklingsarbeid. Strategien Bolig for velferd legger vekt
på en særskilt innsats i Oslo, som blir fulgt opp gjennom
storbyprogrammet.

Ved deltagelse i programmet stiller Husbanken
følgende krav:
• Kommunen forplikter seg til et flerårig samarbeid
med Husbanken.
• Kommunen bruker Husbankens økonomiske
virkemidler aktivt.
• Kommunen bruker Husbankens digitale tjenester
og kanaler.
• Utviklingsarbeid er politisk og administrativt forankret i
kommunen.
• Kommunen tar boligsosiale hensyn i planarbeidet.
• Investeringsbehov gjenspeiles i kommunens økonomiplan.
• Kommunen rapporterer på målsettingene i Bolig for
velferd i henhold til programavtalen.
Utviklingsarbeidet skal skje i et samspill mellom Husbanken
og kommunen. Det skal være basert på kommunens behov
og muligheter. Fylkesmannen, frivillig og privat sektor kan
være relevante samarbeidsaktører.

STATLIG REGIONALT
SAMARBEID
I strategien Bolig for velferd samarbeider Husbanken
nasjonalt og regionalt med Integrerings- og mangfolds
direktoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og
Kriminalomsorgsdirektoratet. Den helhetlige offentlige
innsatsen skal bidra til at kommunene møter en
samordnet stat.
Samarbeidet med fylkesmennene har som mål å øke
gjennomføringskraften i det boligsosiale arbeidet på
kommunalt nivå. De seks samarbeidende direktoratene i
Bolig for velferd har valgt ut to felles tiltak for det regionale
samarbeidet:

1) Etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger,
bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rus
middelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller
risikerer å miste sin bolig.
2) Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en
egnet bolig:
• Bidra til at vanskeligstilte barnefamilier kan kjøpe bolig.
• Etablere oppfølgingsrutiner og foreldrestøttende tiltak.
Tiltakene krever samordning av virkemidler og felles innsats
fra regionale aktører i samarbeid med kommunene. Fylkesmennene skal lede nettverkene og samle relevante statlige
aktører på regionalt nivå. Husbanken utvikler mandat og
planer for arbeidet og er sekretariat for nettverkene. Husbanken anbefaler å etablere et likt regionalt rammeverk og
struktur på samarbeidet med fylkesmennene. I gjennom
føringen av arbeidet skal Husbanken ta hensyn til lokale
forhold og ressurser.

Husbanken er statens sentrale organ
for gjennomføring av boligpolitikken.
Vi formidler kunnskap og fordeler
følgende økonomiske virkemidler:
• startlån
• bostøtte
• investeringstilskudd til omsorgsboliger
og sykehjem
• grunnlån til oppføring, oppgradering
og til barnehager
• tilskudd til utleieboliger
• tilskudd til heis
• tilskudd til etablering og tilpasning*
• tilskudd til prosjektering og utredning*
*Fra 2020 er disse tilskuddene en del av rammeoverføringen
til kommunene.
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