Bolig for Velferd Innlandet
Månedlig nyhetsbrev
Nr. 6 – juni 2022
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.

Nytt lovforslag om kommunenes ansvar på det
boligsosiale feltet
Forslaget viderefører i hovedsak plikter kommunen har i
dag gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven
§ 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, men
presiserer og til dels skjerper ansvaret.
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«Regjeringen mener at dagens regelverk ikke er
egnet til å realisere det nasjonale målet om at alle
skal bo trygt og godt, og at en ny lov vil bidra til et
nødvendig løft på det boligsosiale feltet.»

De skjerpede kravene gjelder plikten til å ta boligsosiale
hensyn i planleggingen og noe strengere krav til
saksbehandlingen. Det foreslås at statsforvalteren skal
være klageinstans for vedtak etter loven.
Lenke til proposisjonen:
Prop. 132 L (2021–2022) - regjeringen.no

Bevilgningen til tilskudd til utleieboliger er redusert
I revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen til tilskudd til
utleieboliger redusert, slik at tilsagnsrammen reduseres
med en mrd. kroner. Det betyr i praksis at
tilleggsbevilgningen til bosetting av flyktninger fra Ukraina
er reversert, og det ikke er tilskuddsmidler igjen til
utleieboliger i 2022.
Se Husbankens nettside:
https://www.husbanken.no/kommune/lan-ogtilskudd/tilskudd-utleieboliger/
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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 er ute på høring med frist 1. september 2022.
Bostøtten – Opprydning og forankring (regjeringen.no)

Piloten «Tett på – 2030» - regional utvikling i distriktsfylket Innlandet
Fylkestinget vedtok 14. juni 2022 piloten «Tett på – 2030», en satsing på distriktspolitikk og regional utvikling.
Vedtaket gjengis her i sin helhet:
1. «Tett på 2030» skal være en bred distriktssatsing for bosetting, kompetanse, verdiskaping og gode
lokalsamfunn i distriktskommuner og arbeidet har som mål å gi innhold til regjeringens varslede satsing på
distriktspolitikk. Fylkeskommunen skal bidra til større samskaping mellom næringsliv, lokalsamfunn og
offentlige instanser.
2. Fylkeskommunen går i dialog med regionene Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal og Sør-Østerdal
og inkludert Solør-kommunene (unntatt Elverum). Satsingen skal gi retning for en ny distriktssatsing og skal i
2026 utvides til å omfatte de andre distriktskommunene i Innlandet.
3. Satsingen organiseres som et prosjekt. Innlandsstrategien, regionale planer og bioøkonomistrategien
legges til grunn og innretning og innhold i satsingen konkretiseres i samhandling med partene.
4. Det er videre viktig med sterke regionale sentre i alle fylkets regioner for utvikling i distriktskommunene.
5. Det er avsatt 1 mill. kr til boligutredning som en del av prosjektet. Utredningen har som mål å utvikle
virkemidler for å styrke boligbyggingen i innlandskommuner innenfor sentralitetsklasse 5 og 6.
6. Fylkeskommunedirektøren kommer høsten 2022 tilbake til behov for midler til prosjektet, som kan
innarbeides i fylkesbudsjettet for 2023. Dette er et prosjekt som svarer til regjeringens varslede satsing på
distriktspolitikk og det må søkes om et partnerskap med staten for å gjennomføre dette.
7. Det skal søkes samarbeid med Statsforvalteren og Innovasjon Norge.

Bolig for Velferd Innlandets fagkonferanse 27. og 28. september 2022
Konferansen finner sted på Quality Strand Hotel Gjøvik. Det blir ikke anledning til å delta digitalt, men vi har
satt prisen for deltakelse relativt lavt i håp om at kommunene kan ha råd til å sende flere deltakere.
Målgruppa er administrative og politiske ledere, samt medarbeidere som jobber med boligforvaltning og
-utvikling, eller som jobber med å gi god nok oppfølging til de som skal mestre å bo i egen eller leid bolig.
Fagkonferansen vil i første rekke være et tilbud til deltakerkommunene i Bolig for Velferd Innlandet, men alle
kommunene i fylket kan delta så langt det er plass. Foreløpig program og påmeldingslenke blir i disse dager
lagt ut på Statsforvalterens nettside: Bolig for Velferd Innlandet - fagkonferanse | Statsforvalteren i Innlandet
Påmeldingsfrist er satt til 8. september 2022.
Fagkonferansen vil belyse sentrale føringer og satsinger i boligpolitikken, og dele ulike erfaringer og
utfordringer fra planarbeidet i små og store kommuner i Innlandet.

Digital Kunnskapssamling 29. august 2022
Sending via Teams kl. 12-15 er under planlegging, der hovedtema blir bruk av veiviseren.no.
Mer informasjon om samlingen kommer. Kunnskapssamlingene er åpne for alle kommunene i Innlandet.

God sommer!
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