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Alle skal bo godt og trygt  

Bo lengst mulig hjemme

➢ Husbanken prioriterer tiltak som 

bidrar til at folk kan bo hjemme 

lenger, i gode tilrettelagte boliger

➢ Tilpasning og utbedring av 

eksisterende boligmasse en sentral 

del av vår boligpolitiske strategi

➢ Flere forventes å motta helse- og 

omsorgstjenester i eget hjem
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Årlige driftskostnader pr bruker
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Tre vanlige problemer 

omsorgstjenesten møter

• Fall i og utenfor egen bolig

• Ensomhet og inaktivitet 

• Kognitiv svikt
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Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er brukbar i alle 

livets faser.

• trinnfri adkomst og terskelfritt

• alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet

• forberedt for velferdsteknologi

Les mer om livsløpsbolig på 
veiviseren.no

Illustrasjon: Sintef

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tilrettelegge-og-beholde-bolig/livslopsbolig
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tilrettelegge-og-beholde-bolig/livslopsbolig
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tilrettelegge-og-beholde-bolig/livslopsbolig
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Tilpasning av eksisterende bolig

Mange eldre gjennomfører vedlikehold på 
egen bolig, men:

• Få tenker på og gjennomfører tilpasning, 
for bedre tilgjengelighet. Det gjøres først 
når behovet oppstår. 

• Tre av fire tar ikke kontakt med 
kommunen.

• Det er behov for mer informasjon fra  
kommunen om muligheten for rådgivning 
og eventuelle tilskuddsordninger
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Kommunale boligtilskudd 

til kommunen fra 2020

• Tilskudd til prosjektering og 

utredning, tilpasning og 

etablering i rammeoverføring

• Kommunen bør planlegge og 

budsjettere bruk av midler til 

disse formålene
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Husbankens virkemidler

• lån til oppgradering

• lån til livsløpsbolig  

• startlån (eid bolig)

• tilskudd til heis

• bostøtte

Bygg smart – bygg livsløpsbolig!



Hjelpemiddelsentral Nordland - Boligteam

• Gir råd og veiledning ved 

tilrettelegging i bolig og nybygg

• Har tilskudd for varig tilrettelegging 

i stedet for hjelpemidler

• Bistår med etablering og veiledning 

av boligrådgivingsgruppe i 

kommunen



Varig tilrettelegging i stedet for rampe
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Anbefaling til kommunen

• Etablere tverrfaglig boligrådgivningstjeneste 

– helse, byggteknikk, velferdsteknologi, økonomi

• Proaktiv  boligrådgivning med tidlig informasjon om 

utbedringsmuligheter 

• Sett av tilskuddsmidler i budsjett og økonomiplan

Positivt for kommuneøkonomien:

• Tilpasning av egen bolig gir mindre press på kommunale tjenester, 

omsorgsboliger og sykehjem
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Veiviseren.no - en digital verktøykasse

Aktuelle linker:

• Oppfølgingstjenester i hjemmet

• Bo-oppfølging og andre typer 
tjenester i og ved bolig

• Hjelpemidler og tilrettelegging i 
bolig

• Tilpasning av bolig

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tjenester-og-bo-oppfolging/oppfolgingstjenester-i-hjemmet
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tjenester-og-bo-oppfolging/bo-oppfolging-og-andre-typer-tjenester-i-og-ved-bolig
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tilrettelegge-og-beholde-bolig/hjelpemidler-og-tilrettelegging-i-bolig
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/tilrettelegge-og-beholde-bolig/tilpasning-av-bolig-


Oppsummering –

Helhetlig virkemiddelbruk for tilpassing

Bor i uegnet bolig

som kan tilpasses

Startlån (eid bolig)

Lån til oppgradering

Lån til boligkvalitet

Tilskudd til heis

Tilskudd utredning/ 

prosjektering

Tilskudd tilpassing

Øk. rådgivning 

Byggtek. rådgivning

Bruk hele verktøykassen!

HUSBANKENS 

VIRKEMIDLER
KOMMUNALE 

VIRKEMIDLER
NAV HMS

Hjelpemidler

Tilskudd
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Utleieboliger med 

tilvisingsavtale

• Ny butikk med boliger på toppen

• 10 leiligheter med god 

tilgjengelighet

• Parkering i underetasjen og heis

• Eldre leietakere

• Leiepris  hhv kr 9000 og 10000



Gode resultater krever tverrfaglig og koordinert samarbeid!


