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Bilder og tekst er hentet fra utstillingskatalogen BOLIGER FOR FOLK FLEST  

1946 - 2006 

• Den Norske Stats Husbank stiftes 1.mars 1946 for å bidra til 

gjenoppbygging av landet 

• Husbanken - en boligbank for folk flest 

• Boligen er sikkerheten for lånet.  

http://biblioteknett.no/alias/HJEMMESIDE/_vti_bin/shtml.dll/gjenreisningsm/Gjenr_akt4.htm/map5
http://biblioteknett.no/alias/HJEMMESIDE/_vti_bin/shtml.dll/gjenreisningsm/Gjenr_akt4.htm/map4
http://biblioteknett.no/alias/HJEMMESIDE/_vti_bin/shtml.dll/gjenreisningsm/Gjenr_akt4.htm/map1
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Regjeringen 

 

AD MD BLD KRD FD …. …. … 

 

Husbanken,  Direktorat for byggkvalitet (BE)  



St.meld. Nr.23 2004 Om boligpolitikken: 

Husbanken er det sentrale organ for gjennomføring 

av statens boligpolitikk.  
 

 Husbanken skal utvikle sin rolle som tilrettelegger 

 og veileder overfor kommunal og privat sektor.  

 Husbanken skal være et viktig kunnskapssenter  for 

 boligkvalitet 
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Husbankens hovedsatsingsområder 
 

Fremskaffe boliger til vanskeligstilte og unge i 

etableringsfasen 
 

Økt satsing på universell utforming og 

miljø/energi i ny og eksisterende bebyggelse  
 



Universell utforming innebærer at alle, uansett 

alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte 

skal kunne bruke de bygde omgivelsene uten 

spesielle tilpassinger 



To underliggende ideer bak uu:  
 

Bedre funksjonalitet er til glede for 

alle, ikke bare personer med nedsatt 

funksjonsevne  
 

Sosial medvirkning eller sosial 

tilhørighet gir respekt og hindrer 

stigmatisering 

 

 



 24. nov. 2011  8 

Universell utforming 

• Et verdigrunnlag og menneskesyn 

• Basis for det inkluderende samfunn 

• Nødvendig for demokratiet 

• Samfunnsutvikling 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt 

• Godt for folkehelsen 



Fysisk tilgjengelighet 



«Sosial tilgjengelighet» 



Mener 

vi alle? 
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One size fits all? 
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Husbankens handlingsplan 

skal medverke til at 

Husbanken når overordna mål 

om å auke talet på universet 

utforma bustader, bygg og 

uteområde.  

Planen viser korleis 

Husbanken skal følgje opp 

regjeringa sin handlingsplan 

for universell utforming og 

auka tilgjenge 2009-2013.  

Handlingsplanen viser korleis 

ein kan nå måla gjennom 

målretta bruk av grunnlån og 

andre verkemiddel.  



Arbeidsmål 1: Auke kunnskap og 

kompetanse om universell utforming 

 
Husbanken skal styrke rolla som 

kompetansebank når det gjeld bustader og 

bustadpolitikk og ha oppdatert kunnskap om 

både fysisk og sosial tilgjenge og korleis 

universell utforming kan brukast som ein 

strategi for å utvikle eit samfunn for alle. 

Husbanken skal aktivt formidle denne 

kompetansen.  
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Arbeidsmål 2: Effektiv bruk av økonomiske 

ordningar 

 

Husbanken skal gjennom effektiv bruk av 

økonomiske verkemidlar auke talet på  universelt 

utforma bustader og  uteområde 
 

Kompetansetilskudd 

Tilskuddet skal bidra til kunnskapsutvikling, forsøksprosjekter og 

formidling av informasjon 

Universell utforming i eksisterende bebyggelse og uteområder, 
eksempelvis boligblokker og verneverdig bebyggelse 

prosjekter som utvikler, tilrettelegger og prøver ut ny teknologi 
som gjør at flere kan bo hjemme lenger  

prosjekter med fokus på metodeutvikling og tilhørende verktøy  

prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å heve kunnskapsnivået, 
eksempelvis i grunnutdannelse på høgskoler, universitet etc.  
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Mål om universell utforming: 

I kommunene er målene formulert på ulike 

måter, men de fleste har mål som er 

knyttet til 
 

  Levekår og livskvalitet 

  Boliger og bomiljø   

  Tilgang til natur- og friluftsliv   

  Bærekraftig arealplanlegging   

  Miljø   

  Økonomi 

  FDV 
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Universell utforming angår de aller fleste i en kommune => behov 

for kompetanseheving => K5 



Utfordringer  

 

Manglende forståelse  
 

Manglende vilje 
 

Mange krav og til dels motstridende krav 
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K5 kompetanseprogram 
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Hvordan jobber Husbanken med 

Kompetanseprogrammet K5? 
 

Husbankens oppdrag er å motivere kommunene til 

å gjennomføre K5. Det gjør vi gjennom: 
 

Direkte møter med kommunene der vi synliggjør 

behovet for helhetstenkning og samarbeid på 

tvers 
 

Selger kompetanseprogrammet inn på 

konferanser, samlinger, nettverksmøter o.l der vi 

møter kommunale aktører 
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Takk for meg 

 

For meir info 

www.husbanken.no 


