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22.02.2019  

Notat: 
Kommunalt disponerte utleieboliger – behovsprognose 

 

På oppdrag fra Husbanken har vi utarbeidet et notat om historisk og framtidig utvikling i 

kommunalt disponerte utleieboliger. Målet med oppdraget har vårt å bidra til kunnskap 

som kan sørge for at man fremover kan innrette Husbankens tilskudd slik at 

etterspørselen etter kommunale utleieboliger følger behovet, og at tilskuddsrammene 

er på størrelse med etterspørselen på nasjonalt nivå. Dette notatet dokumenterer vårt 

bidrag i prosjektet. 

Notatet er disponert som følger: 

• Kapittel 1 gir en kort innledning 

• Kapittel 2 ser nærmere på den historiske utviklingen i antall kommunalt disponerte 

utleieboliger og utbetalte tilskudd 

• Kapittel 3 drøfter kvaliteten på de kommunale boligene 

• Kapittel 4 viser en modell for framskriving av kommunale boliger 

• Kapittel 5 drøfter faktorer som kan bidra til at behovet ikke dekkes 
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Husbanken er et statlig forvaltningsorgan underlagt 

departementene med oppdrag om å iverksette 

regjeringens boligsosiale politikk. Dette inkluderer 

▪ Å forvalte bostøtte og låne- og 

tilskuddsordninger 

▪ Å formidle kunnskap om mål, metoder og 

resultat innen sitt fagområde1 

Departementene uttaler tre hovedmål for den 

boligsosiale politikken:2 

▪ Alle skal ha et godt sted å bo 

▪ Alle med behov for tjenester, skal få hjelp 

til å mestre boforholdet 

▪ Den offentlige innsatsen skal være 

helhetlig og effektiv 

Husbanken skal bistå regjeringen i dette arbeidet 

gjennom faste tildelninger fra Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet (KMD) samt 

irregulære tildelninger fra andre departementer.3 

1.1 Kommunalt disponerte utleieboliger 

SSB definerer kommunalt disponerte boliger som: 

 "… boliger kommunen disponerer for 

utleie gjennom inngåelse av en 

leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, 

boliger til flyktninger, økonomisk 

vanskeligstilte med mer" 

Tallene inkluderer dermed også andre typer boliger 

enn kun boliger for økonomisk vanskeligstilte, som 

omsorgsboliger.4 

                                                           

1 Se lenke  
2 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) 
3 Se lenke 

De kommunalt disponerte boligene omfatter videre 

både boliger kommunen selv eier, men også boliger 

kommunen leier av private. 

1.2 Tilskudd til kommunalt disponerte 

utleieboliger 

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken 

uttaler at "[t]ilskuddet skal bidra til flere egnede 

utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet … 

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes 

personer og familier som ikke har mulighet til å 

skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende 

boforhold på egenhånd."5 

Definisjonen på hva det innebærer å være 

vanskeligstilt på boligmarkedet er viktig for å kunne 

forstå behovet for kommunale boliger. 

I Statistisk Sentralbyrås sin rapport Vanskeligstilte 

på boligmarkedet Hvordan måle og hvem er utsatt 

på boligmarkedet? (2017) adresseres ulike 

definisjoner av gruppen, sammenfattet i syv ulike 

definisjoner:6 

1. Lavinntekt, i tillegg trangbodd og/eller høy 

gjeldsbelastning. De med formue over 

lavinntektsgrensen er ekskludert. 

2. Lavinntekt og leier og trangbodd 

3. Lavinntekt og trangbodd og høy 

gjeldsbelastning 

4. Husholdninger har mottatt bostøtte eller 

sosialstønad og er trangbodd 

5. Nederste inntektskvartil, i tillegg trangbodd 

og/eller høy gjeldsbelastning. De med 

formue over lavinntektsgrensen er 

ekskludert. 

4  https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra 
5 Se lenke 
6 Se lenke 

1 Bakgrunn 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-05-29-30/§3#§3
https://www.husbanken.no/om-husbanken/mal-og-strategier/
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-18-2235
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/_attachment/302752?_ts=15b3883f218
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6. Husholdninger uten yrkesaktive og ikke 

inntekt fra folketrygden som overstiger 2G, 

i tillegg trangbodd og/eller høy 

gjeldsbelastning 

7. Lavinntekt, i tillegg trangbodd og/eller høy 

estimert boutgiftsbelastning. De med 

formue over lavinntektsgrensen er 

ekskludert. 

Kortfattet innebærer de overnevnte definisjonene 

at en vanskeligstilt på boligmarkedet vil ha lav 

inntekt og i tillegg kunne bo trangt, ha lav formue, 

motta bostøtte eller sosialstønad, ha høy 

gjeldsbelastning eller ha høye boutgifter. Rambøll 

valgte i sin utredning av Behov for kommunalt 

disponerte utleieboliger (2017) å fokusere på 

vanskeligstilte på boligmarkedet av 

sosioøkonomiske årsaker i tråd med overnevnte 

variabler, da dette ekskluderer andre grupper som 

kan falle inn under definisjonen, men som får støtte 

fra andre apparater, som tilskudd fra helse- og 

omsorgs til omsorgsboliger. Dette notatet deler 

denne oppfattelsen. 
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I dette kapittelet ønsker ser vi nærmere på den 

historiske utviklingen i antall kommunalt disponerte 

boliger og tilskudd til disse, samt hvordan 

utviklingen i antall boliger har stått i forhold til 

behovsendringer. 

2.1 Utviklingen i kommunalt disponerte boliger 

Vi har tatt utgangspunkt i KOSTRA-statistikk fra SSB. 

Det kan være greit å nevne at antall kommunalt 

disponerte boliger nasjonalt avhenger av hvordan 

man velger å aggregere regioner i statistikken. 

Historiske data fra KOSTRA-rapporteringen viser 

nemlig et avvik mellom aggregerte tall for antall 

kommunalt disponerte boliger i landet som helhet 

og summen av kommunalt disponerte boliger i alle 

kommuner. Flere kommuner står oppført med et 

ikke angitt antall kommunalt disponerte boliger, 

noe som kan skylles at kommunen ikke har 

innrapportert eller at det er for få observasjoner til 

at SSB kan vise tallene.  

Figur 2.1: Utvikling i antall kommunalt disponerte boliger 

 

Kilde: SSB 

I Figur 2.1 viser vi utviklingen i antall kommunalt 

disponerte boliger samlet for hele landet i perioden 

2001-2017. Over perioden har beholdningen av 

boliger økt med nær 28 prosent, fra om lag 86 000 

boliger i 2001 til i om lag 110 000 i 2017. I figuren 

har vi også illustrert forskjellen i tall for landet som 

helhet (KOSTRA-gruppen EAK Landet) og summen 

av alle kommuner. Forskjellen har ingen betydning 

for den overordnede utviklingen, men utgjør en 

forskjell på i gjennomsnitt 1 prosent. 

Siden vi i denne analysen skal konsentrere oss om 

antall kommunale boliger for landet som helhet, 

ville det i utgangspunktet være fornuftig at man i 

det videre valgte å forholde seg til nasjonale tall. 

Som følge av at det eksisterer lenger tidsserier på 

kommunalt nivå, har vi imidlertid valgt å legge til 

grunn summen av rapporterte tall for alle 

kommuner. 

I Figur 2.2 har vi vist utviklingen i antall kommunalt 

disponerte boliger fra 2001 til 2017, målt per 1 000 

innbygger. Figuren viser at veksten i antall 

kommunalt disponerte boliger har tilsvart 2 boliger 

per 1 000 innbygger i landet. 

Figur 2.2: Utvikling i antall kommunalt disponerte boliger per 
innbygger

 

Kilde: SSB 

Som vi påpekte i kapittel 1.1 består kommunalt 

disponerte utleieboliger, som vi har vist utviklingen 

til over, både av omsorgsrettede boliger og boliger 

for økonomisk vanskeligstilte. Denne utfordringen 

påpekes også i Rambøll (2017), og framskrivingene 
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av behov i denne rapporten fra Rambøll inkluderer 

derfor også målgrupper som vanligvis tilfaller helse- 

og omsorgsfeltet. 

Vi mener det er avgjørende at man skiller ut de 

omsorgsrettede boligene for pleietrengende fra det 

totale antall kommunalt disponerte boliger. Ikke 

minst er dette viktig i framskrivingsøyemed. 

Det finnes spesifiserte tall for antall omsorgsboliger 

i KOSTRA-rapporteringen for perioden 2005-2012. 

Disse tallene viser at omsorgsboliger i gjennomsnitt 

utgjør 27,7 prosent av det totale antallet 

kommunalt disponerte boliger i perioden. Denne 

andelen er dessuten relativt stabil, dog svakt 

avtakende (jf. Figur 2.3). 

Figur 2.3: Andel omsorgsboliger av totalt antall kommunalt 
disponerte boliger 

 

Kilde: SSB 

En ulempe med denne tidsserien er at den kun 

dekker en del av tidsserien vi har tilgjengelig for 

utviklingen i antall kommunalt disponerte boliger. I 

KOSTRA-rapporteringen finner vi imidlertid tall som 

belyser antall beboere i omsorgsboliger i ulike 

aldersgrupper. Disse tallene finne for årene 2002-

2006 og fra 2010-2017. Ved å kombinere disse 

tallene med tall for antall omsorgsboliger, finner vi 

tall for antall beboere per omsorgsbolig for de årene 

som overlapper mellom statistikkene (jf. Tabell 2.1). 

Tabell 2.1: Beboere per omsorgsbolig 

År Beboere per omsorgsbolig 

2005 1,91 

2006 1,90 

2010 1,56 

2011 1,62 

2012 1,63 

Kilde: SSB 

Dersom vi legger til grunn 1,63 beboere per 

omsorgsbolig, som i 2012, kan vi beregne antall 

omsorgsboliger for resten av tidsperioden. 

Resultatet av dette er vist i Figur 2.4, hvor vi har 

dekomponert totalt antall kommunalt disponerte 

boliger i omsorgsboliger og boliger for 

vanskeligstilte. Mens antall omsorgsboliger er 

beregnet å ha økt fra nær 25 600 i 2005 til 27 300 i 

2017, er boliger for vanskeligstilte beregnet å ha økt 

fra 68 700 til 82 600 i samme periode. 

Figur 2.4: Beregnet dekomponering av kommunalt disponerte 
boliger 

  

Kilde: SSB og SØA 
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2.2 Utvikling i tilskudd til kommunalt disponerte 

utleieboliger 

Et av fokusområdene for dette notatet er tilskuddet 

til Husbanken til kommunalt disponerte 

utleieboliger. Tilskuddet fra KMD sin 

størrelsesorden avhenger av etterspørselen. Figur 

2.5 viser de benyttede og tildelte tilskuddene i et 

gitt år under post 58176 i Statsregnskapet. I 

perioden 2013-2016 hadde tilskuddene en økning 

og en nedgang i 2016-2018. I Prop. 20 S (2018-

2019) sees dette i sammenheng med en reduksjon i 

tilflytting av flyktninger til kommunene, men 

understreker at årsaken kan være mer 

sammensatt.7 

Figur 2.5: Tilskudd til utleieboliger over post 58176 i 
Statsregnskapet, millioner kroner 

 

Kilde: Statsregnskapet 

Statistisk sentralbyrå viser en tilsvarende statistikk 

for tilskudd per innbygger, segmentert etter 

tilskudd til etablering og tilpasning av utleieboliger. 

Ved behov for ytterligere kommunale boliger kan 

kommunen søke om etableringstilskudd. Ved behov 

for tilpasning av eksisterende kommunale boliger 

kan kommunen søke om tilpasningstilskudd. 

                                                           

7 Prop. 20 S (2018 – 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 

Statistikk under viser tilskuddene sin fordeling til 

tilpasning av eksisterende og etablering av nye 

boliger. 

En kommune har kan søke om tilskudd fra 

Husbanken fra før til innen et år etter anskaffelse av 

en kommunal utleiebolig. Tilskuddet skal gå til 

vanskeligstilte. Dersom kravene til tilskuddet ikke 

blir oppfylt vil det foreligge et krav om 

tilbakebetaling av midlene. Tilskuddet skal avskriver 

med 3,3 prosent årlig over en periode på 30 år. 

Figur 2.6: Tilskudd til etablering og tilpasning av kommunale 
boliger per innbygger 

 

Kilde: SSB 

Som vist i Figur 2.7 sammenfaller ikke aggregerte 

tall fra SSB med statsregnskapet. Dette kan skyldes 

ulikheter i definisjonen av tilskudd og kommunale 

utleieboliger. En tydeliggjøring av disse ulikhetene 

vil være et nødvendig grunnlag for å kunne forstå 

historiske og fremtidige utviklinger. 
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Figur 2.7: Tilskudd i millioner kroner til etablering og tilpasning 
av kommunale boliger, aggregert 

 

Kilde: SSB 

Tilskuddet til etablering av en spesifikk bolig 

avhenger videre av faste satser per kvadratmeter 

opp til maksimalt 80 kvadratmeter (se Tabell 2.2). 

Tabell 2.2: Utmåling av tilskudd til utleieboliger 

Kommunegruppe Tilskudd per 

kvm P-ROM 

Maksimal 

utmåling 

Oslo 18 200 1 456 000 

Bærum 14 800 1 184 000 

Gruppe 38 11 200 896 000 

Gruppe 49 9 900 792 000 

Gruppe 510 8 200 656 000 

Øvrige kommuner 7 400 592 000 

Kilde: Husbanken 

Således vil en estimering av fremtidige tilskudd ikke 

avhenge direkte av behovet for nye kommunale 

                                                           

8 Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Rælingen, 
Skedsmo, Ski, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås 
9 Bodø, Fet, Førde, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Røyken, 
Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sørum, Tønsberg, Vestby 

boliger, men behovet for de nye kommunale 

boligene sine arealer i de ulike kommunegruppene. 

Dette innebærer at behovet for en ytterligere 

kommunalt disponert utleiebolig vil øke tilskuddene 

ulikt, avhengig av størrelse og beliggenheten på 

boligen. 

Da vi ikke har tilgang til såpass granulert 

informasjon vil det her benyttes tall for kommunale 

boliger som en tilnærming. Eventuell endring i 

størrelsene på og kommunegruppene til disse 

boligene vil dermed være et usikkerhetsmoment i 

denne analysen som forutsettes å være 

insignifikant. 

2.3 Utvikling i forhold til behovsendringer 

Et første mål for å se hvordan utviklingen i antall 

kommunalt disponerte boliger har stått i forhold til 

behovsendringer, er å se utviklingen i lys av 

søkertall.  

Figur 2.8 viser denne utviklingen for perioden 2005-

2016. Figuren viser at søkertallene per kommunalt 

disponerte bolig for vanskeligstilte har hatt en 

avtakende trend i perioden, noe som gir en 

indikasjon på at antall boliger har blitt bedre 

tilpasset behovet. Riktignok var det en kraftig vekst 

i søkertallene i 2012, men vi ser ingen grunn til å 

tillegge dette enkeltåret særlig vekt. 

10 Alta, Askim, Askøy, Eidsvoll, Enebakk, Fjell, Flora, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, 
Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hobøl, Hole, Holmestrand, Horten, Hurum, Hvaler, 
Hå, Klepp, Klæbu, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nedre 
Eiker, Nes (Ak, Os (Ho), Randaberg, Ringerike, Rygge, Råde, Sande (V), Sandefjord, 
Skaun, Spydeberg, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Ålesund 

0

200

400

600

800

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Tilpassning Etablering



 KOMMUNALT DISPONERTE UTLEIEBOLIGER | SØA.NO    8 

Figur 2.8: Utvikling i antall søknader per bolig for vanskeligstilte 

 

Kilde: SSB 

Denne vurderingen står imidlertid i kontrast til 

utviklingen i andelen søkere som får avslag på 

søknaden om tildeling av kommunal bolig. Som vi 

ser i Figur 2.9, økte denne andelen jevnt fra 2003 til 

2011 fra 21 til 34 prosent. Etter 2011 og fram til 

2016 blitt redusert noe til 30 prosent. En mulig 

forklaring på de to ulike utviklingstrekkene kan være 

at en stor andel av de kommunale boligene er 

bebodd av langtidsbeboere.11   

Figur 2.9: Utviklingen i andelen søkere som får avslag på søknad 
om kommunal bolig (i prosent) 

 

Kilde: SSB 

                                                           

11 Hvis for eksempel antall søkere er konstant, vil antall søkere i forhold til antall 
boliger avta når kommunene erverver flere boliger. 

I forsøk på å se nærmere på sammenhengen 

mellom utviklingen i antall kommunalt disponerte 

boliger og behovsendringer, har vi gjennomført en 

undersøkelse med KOSTRA-tall fra alle kommuner i 

perioden 2005-2012. Perioden er valgt av hensyn til 

hvilken databehandling som kreves for å beregne 

kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte på 

kommunenivå. Formålet med denne analysen har 

vært å få et overordnet bilde av hva som bidrar til 

utviklingen i kommunale boliger for vanskeligstilte. 

KOSTRA-statistikken som beskrevet over gir oss et 

datasett bestående av 3 400 observasjoner (én 

observasjon er per kommune per år). Dette er etter 

en overordnet og skjønnsmessig datavask, der 

inkonsistente og ulogiske observasjoner, samt 

manglende observasjoner er slettet. 

I analysen har vi inkludert følgende variabler: 

- Antall kommunalt disponerte boliger for 

vanskeligstilte per innbygger 

- Antall søknader om bolig per innbygger 

- Andel avslag på søknader 

- Antall mottakere av sosialhjelp per 

innbygger 

- Antall innvandrere fra Afrika, Asia (med 

Tyrkia) og Sør- og Mellom-Amerika per 

innbygger. 

 

 

Tabell 2.3 viser en korrelasjonstabell mellom de 

valgte variablene. Den viser at variablene i liten grad 

er korrelert, med unntak av antall kommunalt 

disponible boliger for vanskeligstilte og antall 

søknader per innbygger, hvor 
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korrelasjonskoeffisienten er 0,489. Korrelasjonen er 

også vist i korrelasjonsplottet i Figur 2.10. 

 

 

 

Tabell 2.3: Korrelasjonstabell (kolonneoverskrifter er kortet ned, men tilsvarer korresponderende radoverskrifter) 

 Boliger Søknader Avslag Innvandring Sosialhjelp 

Boliger for vanskeligstilte per innbygger  1     

Søknader om bolig per innbygger 0,472 1    

Andel avslag på søknader -0,064 0,017 1   

Innvandrere* per innbygger -0,095 -0,042 0,110 1  
Sosialhjelpsmottakere per innbygger 0,218 0,171 -0,011 0,122 1 

* Innvandrere fra Afrika, Asia (med Tyrkia) og Sør- og Mellom-Amerika.      Kilde: SSB 

 

Figur 2.10: Korrelasjonsplott mellom andel boliger for vanskeligstilte og andel søknader per innbygger 

 
Kilde: SSB 
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Korrelasjon mellom variabler sier riktignok 

ingenting om årsakssammenhenger, og er dessuten 

utsatt for samvariasjon med andre variabler. Vi har 

derfor gjennomført en enkel lineær regresjon for 

hele panelet, hvor vi tillater faste 

kommunespesifikke effekter. 

Resultatene fra en slik regresjon er vist i Figur 2.11. 

I tillegg til variablene over, har vi inkludert antall 

innbyggere i kommunen som en forklaringsvariabel. 

Også her finner vi en statistisk signifikant 

sammenheng mellom andelen søknader og andelen 

boliger. En økning i andelen søknader (søknader per 

innbygger) med 0,01 (dvs. 1 prosent), er estimert å 

øke andelen kommunale boliger med 

0,01 * 0,26 = 0,0026 prosent.  

Utover sammenhengen med søkere, viser 

estimeringen at en høy andel innvandrere fra Afrika, 

Asia (med Tyrkia) og Sør- og Mellom-Amerika bidrar 

til høyere andel kommunale boliger. Den isolerte 

betydningen av antall innbyggere er derimot 

signifikant negativ. Vi finner ingen statistisk 

signifikant effekt av antall sosialhjelpsmottakere per 

innbygger, men dette kan skyldes at dette fanges 

opp gjennom innvandrings- og/eller 

søknadsvariabelen. 

 

Figur 2.11: Resultater fra regresjonsanalyse 

 

Kilde: SØA
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Andre delmål ved dette notatet er en vurdering av 

kvalitet og egnethet på den kommunalt disponerte 

utleieboligmassen. I dette kapitelet vil disse to 

aspektene først forklares separat, for å til slutt sees 

sammen med en målsetning om å komme frem til 

gode indikatorer for disse. 

3.1 Avskrivning som kvalitetsindikator 

Kvalitet på en bolig vil avhenge av flere aspekter ved 

boligen imøtekommes, som eksemplene under: 

▪ Størrelse 

▪ Slitasje 

▪ Lyd-, fukt- og varmeisolasjon 

▪ Standard på kjøkken- og baderoms-

apparater 

▪ Brannsikkerhet 

Da informasjon om dette for kommunalt disponerte 

utleieboliger er vanskelig å oppdrive foreslås det 

her å benytte seg av en proxy-variabel (indikasjon). 

En god proxy-variabel vil korrelere med det vi 

egentlig ønsker å måle, samt inkludere en logisk 

kausalitet. 

En foreslått proxy-variabel er årlig regnskapsførte 

avskrivninger av kommunalt eide utleieboliger. 

Kommunene er lovpålagt å avskrive verdien av en 

bolig over en periode på 40 år. Verdien skal også 

ekskludere verdien på tomten, da det i 

utgangspunktet kun vil være den bygningsmessige 

verdien av en bolig som forfaller. 

Gitt at verdien på en bolig, og dermed 

avskrivningene på denne, reflekterer kvaliteten på 

boligen i forhold til overnevnte tolkninger, vil en økt 

avskrivning per kommunalt eid utleiebolig 

reflektere er høyere verdi på realkapitalen. Slikt sett 

kan utvikling i avskrivinger per bolig potensielt 

fungere som en indikator for utviklingen i kvaliteten 

på boligene. 

Figur 3.1 viser utviklingen i regnskapsførte 

avskrivninger per bolig (deflatert med 

konsumprisindeksen) for perioden 2003-2016. Den 

viser en tiltakende utvikling, noe som kan indikere 

at kvaliteten på boligene har økt. 

Figur 3.1: Utvikling i avskrivning per bolig (deflatert med KPI) 

 

Kilde: SSB 

Det er verdt å merke seg at regnskapsførte 

avskrivninger i KOSTRA-rapporteringen på generelt 

grunnlag kan være utsatt for svakheter i 

regnskapsføringen i kommunene. Dette kan for 

eksempel gjelde utfordringer med å verdsette 

kommunens anleggsmidler. For boliger kan det for 

eksempel være utfordrende å separere tomteverdi 

og bygningsverdi i enkelte tilfeller. Videre kan det 

være utfordringer knyttet til behandlingen av 

vedlikehold. Vedlikeholdskostnader føres normalt 

som en driftsutgift, mens «renovasjon» vil være å 

betrakte som en investering. Denne distinksjonen 

er ofte uklar. Dersom vedlikehold som bidrar til å 

løfte verdien av boligmassen ikke aktiveres i 

kommunens balanse, vil de regnskapsførte 

avskrivningene bli lavere enn det «faktiske» 

kapitalslitet. 

Samtidig som avskrivningene per bolig har økt, har 

driftsutgiftene per kommunale bolig også økt. Målt 

i forhold til driftsutgifter har avskrivningene holdt 

seg forholdsvis stabilt.  
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3.2 Egnethet 

Egnethet for en bolig kan sees som i hvor stor grad 

brukeren(e) sine behov imøtekommes. For enhver 

beboer kan innebære nærhet til offentlig 

kommunikasjon, sentrum, grøntareal, aktiviteter og 

butikker.12 For en barnefamilie inkluderer dette 

også tilgang til barnehage og skole. For fysisk 

handikappede vil ytterligere spesifikasjoner ved 

boligen inkluderes, som tilpasning for 

rullestolbrukere og heis. 

Da informasjon om dette for spesifikt kommunalt 

eide boliger, segmentert etter omsorgsboliger og 

andre, ikke er tilgjengelig, er det her foreslått et 

antall ulike proxy-variabler. 

Difi sin Brukerundersøkelse for omsorgsboliger 

dekker mange av de ytterligere aspektene ved 

egnetheten for sine brukere, og har historikk fra 

2013 med rapportering annethvert år. 

 

En utfordring med denne kilden er at det er en 

spørreundersøkelse med 270-340 respondenter i 

                                                           

12 https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-
boliger/kjop-av-kommunale-utleieboliger/vurdering-av-boliger 

perioden 2013-17, hvorav den store majoriteten er 

pårørende og ikke beboere. Dette resulterer i lav 

grad av svar for enkelte spørsmål. I tillegg vil denne 

relativt lave populasjonen innebære at potensiell 

filtrering ned på kommunalt nivå ikke vil kunne gi et 

representativt utvalg, og i noen situasjoner; ingen 

data. 

Statistisk Sentralbyrå fører også statistikk på 

andelen av de kommunale boligene som er 

tilgjengelige for rullestolbrukere. Da dette bør 

samsvare med det ukjente behovet vil en slik 

variabel ikke kunne gi oss informasjon om boligenes 

egnethet på et generelt eller spesielt plan.  
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Basert på oppsplittingen av antall kommunal 

disponerte boliger i omsorgsrettede boliger og 

boliger for vanskeligstilte, jf. drøftingen i kapittel 

Figur 2.1, har vi laget en enkel modell for å 

framskrive antall boliger. Som omtalt er denne 

oppsplittingen av boligene nyttig nettopp i 

framskrivingsøyemed. Dette skyldes at behovet for 

omsorgsrettede boliger i større grad enn boliger for 

vanskeligstilte har nær sammenheng med den 

demografiske utviklingen. 

For å framskrive behovet for omsorgsboliger har vi 

benyttet historiske tall for antall beboere i 

omsorgsboliger i ulike aldersgrupper, og målt disse 

relativt til antall innbyggere i tilsvarende grupper. 

Dette gir oss andelen innbyggere som bor i 

omsorgsboliger per aldersgruppe. For å framskrive 

antall omsorgsboliger, begynner vi derfor med å 

framskrive antall beboere i omsorgsboligene. 

Første steg i denne framskrivingen er å framskrive 

andelen innbyggere i hver aldersgruppe som 

kommer til å bo i omsorgsbolig. Denne andelen er 

fallende for alle aldersgrupper, og det er naturlig å 

vente at denne vil fortsette å falle. Stadig bedre 

helse og politisk dreining mot økt bruk av 

hjemmesykepleie vil trolig bidra til at andelen eldre 

med plass i omsorgsbolig eller på institusjon vil falle. 

Riktignok vil nok flere kommuner også ha en 

dreining fra institusjonsplasser til omsorgsboliger, 

noe som kan trekke i motsatt retning. Vi har 

framskrevet andelen i hver aldersgruppe som bor i 

omsorgsbolig ved hjelp av en log-lineær 

framskriving basert på tall fra 2010-2017. 

Når vi har framskrevet andelen innenfor hver 

aldersgruppe som bor i omsorgsbolig, har vi koblet 

dette til befolkningsframskrivingene til SSB 

(mellomalternativet). Dette har da gitt oss en 

framskriving av antall personer i hver aldersgruppe 

med omsorgsbolig. 

Til slutt har vi måttet koble personer i boliger med 

antall boliger. Her har vi lagt til grunn samme 

«husholdningsstørrelse» i omsorgsboligene som 

siste observasjon i 2013, dvs. 1,63 personer per 

omsorgsbolig. 

Når det gjelder antall boliger for økonomisk 

vanskeligstilte er disse kun framskrevet ved å holde 

andelen boliger i forhold til antall innbyggere 

konstant. Regresjonsanalysen i kapittel 2.3 viste at 

flere variabler samvarierer med antall 

omsorgsboliger, men for å kunne utnytte denne 

samvariasjonen må også disse forklaringsvariablene 

framskrives. Det er vår vurdering at dette vil bidra 

med mer usikkerhet enn den løser. 

Resultatene fra en slik framskrivingsmodell er 

illustrert i Figur 4.1. Antall kommunalt disponerte 

boliger for vanskeligstilte er framskrevet fra 83 000 

i 2017 til 95 000 i 2040. Antall omsorgsboliger er 

framskrevet fra 27 000 i 2017 til 34 000 i 2040. Selv 

om behovet for omsorgsboliger per innbygger er 

forutsatt å avta, bidrar altså eldrebølgen til at 

behovet for antall boliger likevel tiltar. 

  

4 Framskriving av antall kommunale boliger 
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Figur 4.1: Framskriving av omsorgsboliger og kommunale boliger for vanskeligstilte 2018-2040 
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Vi tolket problemstillingen som skal besvarer rundt 

faktorer som bidrar til at boliger ikke blir bygd med 

at det foreligger en registrert etterspørsel etter 

flere boliger, men en mangel på evne til å møte 

denne etterspørselen fra kommunen sin side. Med 

dette utelater vi en videre diskusjon rundt faktorer 

som påvirker etterspørselen og hvordan en skal 

framskrive dette, da dette allerede er adressert i 

tidligere kapitler.  

Først og fremst må en kommune bevilge midler til 

anskaffelse og oppgradering av kommunalt 

disponerte boliger, samt få innvilget søknader om 

ytterligere bevilgninger fra Husbanken for dette. 

Størrelsen på kommens egne midler til kommunale 

boliger vil avhenge av kommunens andre 

prioriteringer og driftsresultat. En fattig kommune 

vil ha en lavere evne til å ta hånd om sosiale tiltak. 

Videre vil en kommune med andre prioriterte behov 

ha større vanskeligheter med å disponere 

ytterligere midler til en prioritering. 

En annen faktor er presset i 

boligutbyggingsmarkedet. Et press i markedet over 

kapasiteten til tilbyderne vil innebære lengre 

ventetider for nye utbygginger. Videre vil et økt 

press uavhengig av kapasitet generelt kunne 

påvirke enhetskostnadene for utbygging og 

oppgradering. 

De økonomiske begrensningene en kommune står 

ovenfor ikke bare begrenser oppgradering og 

utbygging av kommunale boliger, men gjør også at 

de må foreta en prioritering de imellom. Hvorvidt 

midler skal bevilges til utbygging eller oppgradering 

vil påvirke kvaliteten og mengden boliger 

tilgjengelig. I tillegg vil en prioritering tas i valg av 

utbygging og oppgradering av kommunale boliger 

for brukere med ulike behov for egnethet.  

Alle brukere vil ha behov for et minimum av 

kvalitetsfaktorer dekket. Videre vil enkelte grupper 

kreve ytterligere tilpasninger i både kvalitet og 

egnethet, som vil påvirke kostnader i form av behov 

for større boliger og tilpasninger. 

 

5 Faktorer som bidrar til at boliger ikke blir bygd/oppgraderer  
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