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Regjeringen har en rekke satsninger og forslag til regelverksendringer
på flere områder som krever helhetlig samordning. Ett eksempel er den nasjonale
boligpolitiske strategien «Alle trenger et trygt hjem».
Bolig for velferd Innlandet (BfVI) er et tilbud til kommunene i Innlandet, der alle kommuner får tilbud om
kunnskapssamlinger, noen kommuner får delta i nettverk, og deltakerkommuner kan få tett en-til-enoppfølging. Deltakernettverket teller nå 22 kommuner - Alvdal, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger,
Lillehammer, Lom, Nordre Land, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, Vestre Toten,
Vågå, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre og Åsnes.

Kommunalt rusarbeid – ny tilskuddsordning
Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet,
mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull
tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte
problemer og deres pårørende gjennom å styrke
tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon,
behandling og oppfølging.
Statsforvalteren i Innlandet inviterer til digitalt
informasjonsmøte om denne nye ordningen
01.06.2022 kl. 10.00 – 11.00.
Se lenke for mer informasjon:
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/tilsk
udd/2022/09/kommunalt-rusarbeid---nytilskuddsordning/
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Digital kunnskapssamling om mulighetsrommet i husleieloven
for kommuner og NAV-kontor
Bolig for Velferd Innlandet i samarbeid med NAV Odal arrangerer
Kunnskapssamling på Teams 08.06.2022 kl. 12.00 – 15.00.
Kunnskapssamlingen har som mål å gi kommunene og Navansatte økt kunnskap om lovverk og praksis knyttet til leie av
private og kommunale boliger for vanskeligstilte.
Målgruppe er alle kommuner og NAV-kontor i Innlandet.
Program og mer informasjon: invitasjon-og-program-tilkunnskapssamling-080622-bolig-for-velferd-innlandet-med-fokuspa-barn-og-unge-002.pdf (statsforvalteren.no)
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Kan bostøtten gjøres kommunal?
Ekspertutvalget som har gjennomgått og evaluert bostøtten, har bl.a. sett på om det er mulig å gjøre
bostøtten kommunal. Rapporten, som ble avgitt til Kommunal- og distriktsdepartementet 9. mai i år, er nå
sendt ut på høring med frist 1. september 2022.
Utvalget peker på at «det er gode grunner til at bostøtten skal fortsette som en statlig ordning. Det sikrer en
ensartet ordning over hele landet, med lave administrative kostnader. Samtidig er det også gode grunner for
å overføre bostøtten til kommunene. Det gjelder spesielt muligheten for å samordne bostøtten med andre
sosiale og boligpolitiske virkemidler, og å tilpasse virkemidlene til de til dels svært ulike forholdene på
boligmarkedet rundt om i landet. Mange av bostøttemottakerne er omfattet av kommunale ordninger, som
for eksempel sosialhjelp og kommunale boliger. (…). En kommunal forvaltning ville gjøre det enklere å
samordne bostøtten med ordninger som startlån og kommunale tilskudd til etablering og tilpasning av egen
bolig.» Hele rapporten: Bostøtten – Opprydning og forankring (regjeringen.no)

Fylkestinget har vedtatt piloten «Tett på – 2030» regional utvikling i distriktsfylket Innlandet
I vedtaket 26.04.2022 heter det at «Fylkestinget i Innlandet ønsker å utvikle en pilot for regional utvikling og
samfunnsplanlegging i distriktsregioner. Piloten skal være del av fylkeskommunens arbeid for å utvikle en mer
offensiv distriktspolitikk og ivareta rollen som regional samfunnsutvikler, og ha en varighet til 2030.»
Om de boligpolitiske utfordringene sier vedtaket bl.a.: «Fylkestinget understreker viktigheten av tilgang til
egnede boliger i distriktene, og ser at dette er en rekrutteringsutfordring for mange bedrifter, spesielt i
kommuner med sentralitetsindekskategori 5 og 6. For å sikre tilgang til egnede boliger må kommunene ha
mulighet til å ta i bruk effektive virkemidler. Husbanken må ha en aktiv rolle og boliglånsforskriften må legge
til rette for utbygging også i områder der markedsverdi er lavere enn byggekostnadene.»
Hele vedtaket ligger her: Elements Publikum (elementscloud.no)

Boligbygging i distriktene – handlingsrom og virkemidler
Hvordan kan kommunen samarbeide med Husbanken, lokale banker og andre aktører for å sikre god tilgang
på boliger? Her presenterer Husbanken konkrete eksempler på prosjekter og samarbeid, deriblant tiltak for
bosetting av flyktninger. Gratis-webinar på Teams 9. juni kl. 10.00 – 12.00.
https://husbanken.no/kommune/boligbygging-i-distriktene-090622/

Økt tilskudd fra Husbanken til utleieboliger
Rammen for tilskudd til utleieboliger i 2022 er økt, for å bidra til rask fremskaffing av boliger til flyktninger.
Husbanken kan i 2022 gi 30 prosent tilskudd, der det er mer gunstig enn ordinære satser. En forskrift for
tilskudd til istandsetting av boliger skal på høring.
https://husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-utleieboliger/
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