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Uttalelse som gjelder omorganisering av deler av Husbanken

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Salten Regionråd viser til endringene ved Husbanken region Bodø og forsøksordningen som
omhandler at de kommunerettede oppgavene og ressursene knyttet til Husbankens avdeling
for kommune og marked er overført til Statsforvalteren i Nordland.
Salten Regionråd er bekymret for konsekvensene av forsøksordningen som nå er iverksatt
for Vestland, Rogaland og Nordland. Husbankens viktigste samarbeidspartnere er kommunene, og Husbanken sammen med kommunene, er de aktørene som utformer og gjennomfører den praktiske boligpolitikken – som igjen er en viktig del av velferden her i landet. Hvordan denne helt avgjørende samhandlingen skal skje i den nye organisasjonsmodellen synes
å være uklar for vår del.
Vi ønsker å understreke at kommunene i Salten er svært tilfredse med samarbeidet de har
hatt med Husbankens regionkontor i Bodø. I forbindelse med overføringen av Husbankens
avdeling til Statsforvalteren i Nordland er vi imidlertid bekymret for at viktig regional og lokal
kompetanse kan forvitre i forsøksperioden.
Husbankens ansatte har over år opparbeidet seg svært god kunnskap gjennom tett samarbeid og dialog med kommunene, om de ulike boligutfordringene kommune har behov for å
løse. Kommunene på sin side har erfart at de gjennom et godt samarbeid med Husbanken
har funnet gode løsninger for hvordan Husbankens virkemidler kan komme til anvendelse på
de ulike boligsosiale problemstillingene som kommunene sitter med. Dette har blant annet
bidratt til at flere av kommunene har utviklet boligpolitiske planer der Husbankens kunnskap
og rolle har vært viktig for å gi et godt plangrunnlag for utvikling av boligområdet i kommunene. Vi mener derfor at det i forsøksordningen vil være utfordrende at de økonomiske virkemidlene blir værende igjen i Husbanken, mens kunnskapen om bruken av disse inn mot
gode løsninger og tiltak for en helhetlig boligpolitisk planlegging, flyttes over til Statsforvalteren.
Salten Regionråd anmoder om at kommunene direkte, eller gjennom KS på regionalt nivå,
blir koplet på den videre prosessen for hvordan Husbanken kan styrkes og videreutvikles
som en regional utviklingsaktør. Sammen bør det etableres forhåndsdefinerte, klare og felles
forståtte vurderingskriterier for hva som skal legges til grunn før forsøksordningen eventuelt
gjøres permanent.
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