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Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2020 til Husbanken
I dette tillegg til tildelingsbrev 2020 gir departementet Husbanken to oppdrag:



Oppdrag 1 - Husbankens regionstruktur skal gjenspeile gjeldende fylkesstruktur.
Departementet ber Husbanken om å justere sin regioninndeling i henhold til denne.
Oppdrag 2 - Regjeringen har besluttet å igangsette et forsøk der enkelte oppgaver
overføres fra Husbanken til fylkesmannsembetene. Husbanken skal, sammen med
fylkesmannen i Nordland, Vestland og Rogaland, utrede hvordan overføringen best
kan gjennomføres. Formålet er å sikre helhetlig og koordinert statlig råd og veiledning
innen det boligsosiale området på regionnivå overfor kommunene.

Oppdrag 1 – Justere regiongrensene etter ny regionstruktur
Regionreformen ble satt i gang i juni 2015. Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget
sammenslåinger av fylker, og fra om med 1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge (inkludert
Oslo). Husbankens regioninndeling skal gjenspeile den nye regioninndelingen.
Det innebærer at kommunene i Sør- og Midt-Troms flyttes fra Husbanken nord Bodø til
Husbanken nord Hammerfest. Kommunene i tidligere Buskerud fylke flyttes fra Husbanken
sør til Husbanken øst.
Departementet ber Husbanken gjøre nødvendige organisasjonsendringer og planlegge en
slik justering, slik at dette kan gjennomføres 01.04.21.
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Oppdrag 2 – Forsøk med overføring av oppgaver til fylkesmennene
I dag støtter Husbanken og fylkesmannsembetene kommunene faglig og økonomisk i det
boligsosiale arbeidet. Husbanken har hovedfokus på boligen og de økonomiske
virkemidlene, mens fylkesmannsembetene har oppgaver på tjenestesiden. Begge
samarbeider for å se bolig og tjenester i sammenheng, og embetene har de siste årene fått
en sterkere rolle i å samordne staten i oppfølgingen av Bolig for velferd (2014-2020).
Til tross for at samordningen fra statens side har blitt bedre under Bolig for velferd (20142020), melder mange kommuner om at de opplever staten som fragmentert. I årene
framover vil flere i befolkningen ha behov for tjenester i hjemmet. Vi blir flere eldre, og flere
skal derfor motta tjenester i hjemmet. I tillegg skal flere bo hjemme i stedet for på institusjon.
Behovet for statlig samordning er stort og økende.
Fylkesmannen har en stor og tverrfaglig velferdsportefølje på vegne av flere departementer
og direktorater, blant annet innenfor fagområdene helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.
Fylkesmannsembetene har allerede et ansvar for å koordinere statlige initiativ og oppgaver
innenfor det boligsosiale området. Som samlende regional aktør for hele det boligsosiale
området, kan embetene i større grad bidra til at kommunene ser bolig og tjenester i
sammenheng.
Regjeringen ønsker å igangsette et forsøk der de kommunerettede oppgavene til
Husbankens kontor Nord i Bodø og Vest i Bergen legges til hhv. fylkesmannsembetene i
Nordland, Rogaland og Vestland. Medarbeidere på avdelingene 'Kommune og marked' på
disse to regionkontorene i Husbanken følger oppgavene til de respektive
fylkesmannsembetene. Det boligsosiale fagmiljøet i Bergen vil holdes samlet. Det innebærer
at ansatte som jobber overfor Rogaland, fortsatt vil ha arbeidssted i Bergen. I
forsøksperioden vil Husbankens to regionkontor i Bergen og Bodø bli avviklet som egne
enheter, og de øvrige medarbeidere vil være tilknyttet nasjonale kontor i Drammen.
Beskrivelse av oppdraget
Den nye organiseringen skal iverksettes fra 01.09.21, og ha en prøveperiode på tre år.
Endringen skal evalueres. Før forsøket gjennomføres, skal Husbanken sammen med berørte
fylkesmannsembeter utrede hvordan omorganiseringen best kan gjennomføres. Utredningen
skal som et minimum inneholde:








Side 2

Beskrivelse av hvordan ansvar og oppgaver på det boligsosiale området skal
håndteres. Beskrivelsen skal inkludere oversikt over hvordan dialogen mellom
Husbanken sentralt og de tre fylkesmannsembetene skal organiseres, og plan for
samhandling mellom embetene i Vestland og Rogaland.
Organisatoriske konsekvenser
Personalmessige konsekvenser
Systemtekniske løsninger
Tilgang til ulike system som arkiv, behovsmelding mv
Økonomiske konsekvenser




Andre praktiske konsekvenser (kontorplasser mv)
Forslag til hvordan forsøket skal evalueres

Utredningen skal oversendes departementet innen 01.02.21. I gjennomføringen av forsøket
skal ansatte som blir berørt ivaretas i samsvar med statsansatteloven, og sikres
medbestemmelse etter reglene i hovedavtalen
Rapportering etter gjennomført oppdrag
Departementet holdes oppdatert gjennom den ordinære styringsdialogen. Ved behov for
avklaringer skal Husbanken og fylkesmannsembetene ta det opp med departementet.

Husbankens regionstruktur 2020 - 2021
Husbanken vil få følgende regionstruktur pr 01.04.21 (etter justering av regiongrenser) og pr
01.09.21 (etter igangsatt forsøk)

Husbanken øst

Husbanken sør

Husbanken vest
Husbanken Midt-Norge

Husbanken nord Bodø
Husbanken nord Hammerfest
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2020
Innlandet, Viken
minus tidligere
Buskerud, Oslo
Agder, Vestfold
og Telemark,
tidligere
Buskerud.
Rogaland,
Vestland
Trøndelag,
Møre og
Romsdal
Nordland, sør
og Midt-Troms,
Svalbard
Troms og
Finnmark minus
sør og MidtTroms

01.04.21
Innlandet, Viken,
Oslo

01.09.21
Innlandet, Viken, Oslo

Agder, Vestfold og
Telemark

Agder, Vestfold og
Telemark

Rogaland, Vestland

Regionkontor avvikles
i tre år
Trøndelag, Møre og
Romsdal

Trøndelag, Møre og
Romsdal
Nordland, Svalbard

Regionkontor avvikles
i tre år

Troms og Finnmark,

Troms og Finnmark,

I forsøksperioden vil Husbankens ansvar og oppgaver knyttet til Svalbard bli forvaltet av
nasjonale kontor i Drammen.
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