
Webinar Husbanken 27.5.20
Utfordringer og muligheter i  Meløy kommune



Meløy kommune

• 10 livskraftige bygder
• Kommunesenter: Ørnes
• Folketall:  6282 innbyggere
• Næring: Offentlig sektor, industri, fiskeri, jordbruk og reiseliv

• https://www.meloy.no/

2



3



En bærekraftig samfunns- og stedsutvikling 
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Sosial bærekraft – styrke Meløy som bo-, 
arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og 
trives. 

Økonomisk bærekraft – styrke Meløy 
kommunes økonomiske framtid gjennom 
helhetlig økonomistyring og digitalisering

Miljømessig bærekraft – styrke Meløys 
unike fortrinn for en bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling.
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Velferdsstatens bærekraft?     Også i distriktene?
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kommunens eldre

– Har vi ikke 
disse kloke hendene, 

så hjelper det ikke 
hva vi på papiret sier 

at vi vil levere av 
tjenester til 

kommunens eldre

– Skal eldre selv få 
velge hvor de vil bo, 

må det få 
konsekvenser for 

hvilke tjenester de 
mottar
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– Vi kan alle være enig om – Vi kan alle være enig om 
likebetaling som prinsipp 

og vi kan vedta å ha så 
mange gode tjenester vi 

bare vil. Men har vi verken 
hendene eller pengene, så 

hjelper det ikke.

- Må tørre å diskutere 
om folk med større 
tjenestebehov, skal få lov 
til å bo akkurat hvor de 
vil, uten å måtte betale 
mer enn andre for de 
kommunale tjenestene 
som ytes.
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Behov for antall 
årsverk skole og 
barnehage
2017-2025-2040 
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Behov for antall 
årsverk institusjon 
og hjemmetjeneste
2017-2025-2040 
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Mer tilpasset bolig krever tilpassede virkemidler

• Tilpasse virkemiddelpakken
– Tilskudd til tilpasning/utbedring – men styrt  -sees i sammenheng 

hverdagsrehabiliteringsprosjekt – rådgi eldre tidsnok
– Positiv forskjellsbehandling!

• Mer kunnskap om tiltak som virker
• Mer kunnskap om fremtidens eldre
• Ny Hamarøymodell?

– Kombinasjoner av virkemidler – risikoreduksjon – samarbeid med 
private – aktivere egen økonomi
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Kombinasjonsmodeller

• Boliger for rekruttering
• Boliger for eldre
• Samarbeid med private – redusere 

risiko
– Byggelån?
– Fleksible låne og tilskuddsordninger?

• Utleie, tilvisning og salg i samme prosjekt? 
• Boliglån for eldre 

– rentenivå til HB er distriktspolitisk 
virkemiddel
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