Husbanken
Postboks 1404
8002 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

22/321

16. juni 2022

Tillegg til tildelingsbrev - Bo trygt hjemme-reformen
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tidligere dialog med Husbanken om oppstart av
arbeidet med stortingsmeldingen om Bo trygt hjemme-reformen. Reformen er en oppfølging
av Hurdalsplattformen, hvor regjeringen varslet at de vil gjennomføre en reform for å sikre at
eldre får bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Hovedmålet med reformen er å
gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme og sikre bærekraft gjennom bedre planlegging,
styrket forebygging og mer målrettede tjenester som fremmer mestring. Utgangspunktet for
reformen er de demografiske endringene og utfordringer som bla.:
- Andelen eldre vil øke kraftig og antall personer med demens vil øke kraftig
- Tilgang på personell er allerede under press og utfordringen vil øke, og det er stor
grad av personell uten helse- og sosialfaglig kompetanse
- Lederspenn, deltidsstillinger og mangelfull opplæring
- Mangel på egnede boliger, særlige utfordringene i distriktene
- Manglende helhetlig planleggingskompetanse på tvers og manglende forankring i
politiske vedtatte planer
- Økt press på pårørende og uformell omsorg
- Stor variasjon i helse- og omsorgstilbudet
- Barrierer mot innføring av velferdsteknologi
- Potensialet til universell utforming er ikke utnyttet fullt ut, herunder tilgjengelig
transport
- Større potensial for aktiv og sunn aldring og aldersvennlige samfunn.
Det videre arbeidet fokuseres rundt følgende innsatsområder:
1. Levende lokalsamfunn
2. Boligtilpasning og planlegging
3. Trygghet for tjenester og støtte til pårørende
4. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
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Regjeringen har i Hurdalsplattformen også sagt at de vil ta initiativ til et eldreboligprogram.
Dette programmet vil inngå som en del av Bo trygt hjemme-reformen.
Oppdrag
I arbeidet med reformen har vi behov for en oppdatert situasjonsbeskrivelse. Det finnes
allerede mye kunnskap om temaet, blant annet gjennom DFØs kartleggingsrapport som
Husbanken har vært med å utarbeide i forbindelse med områdegjennomgangen om
boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre. Kartleggingsrapporten kan være et
godt grunnlag for situasjonsbeskrivelsen/kunnskapsgrunnlaget for reformen. Vi ber
Husbanken utfra sitt faglige ståsted vurdere om det er behov for suppleringer av
kunnskapsgrunnlaget.
Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, ber vi Husbanken utarbeide en overordnet
skisse til hvordan et eldreboligprogram kan utformes. Skissen bør inneholde Husbankens
faglige vurdering av følgende tre spørsmål:
1. Situasjonsbeskrivelse (Hva er status i dag? Hvor er det behov for særlig innsats?
Hvilke behov vil vi ha i fremtiden?)
2. Mål (Hvilke mål bør settes for et eldreboligprogram for å svare på dagens
utfordringsbilde?)
3. Mulige strategier (Hvilke strategier kan inngå i et eldreboligprogram for å svare på
målene?)
Vi ber Husbanken utarbeide et første utkast til en overordnet skisse innen 17. juni 2022.
Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet vil ta initiativ til et
møte i løpet av juni 2022 hvor Husbanken går gjennom skissen. Oppdraget vil konkretiseres
videre i dette møtet.
Frist for oppdraget settes til 25. november.
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