
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 5 - desember 2021 

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». 

 

 

 

Hva med å arrangere 
boligdag i kommunen din? 

Noen kommuner sliter med å komme i gang med å 

utarbeide boligsosial plan eller plan for en helhetlig 

boligpolitikk. I andre tilfeller er planen ferdig, men 

det mangler bevilgninger til å få satt den ut i livet. 

Eller kommunen strever ikke i det hele tatt, men 

ønsker rett og slett å sikre god forankring av planen 

i egen organisasjon. Da kan det være lurt å gjøre 

som Øystre Slidre og Trysil, å invitere til en temadag. 

Aktuelle deltakere kan være fra administrativ og 

politisk ledelse, fagpersoner fra plan, eiendom, NAV, 

pleie og omsorg, flyktningetjenesten, og andre. Og 

ikke glem de som representerer tjenestene til barn 

og unge(!), råd for eldre og funksjonshemmede og 

ungdomsrådet. 

Trysil kommune arrangerte slik boligdag i høst. I 

tillegg til sine egne inviterte de representanter fra 

Ringsaker kommune, Høyen Eiendom AS, 

Husbanken og Bolig for Velferd Innlandet.  

Vellykket temadag om boliger i Trysil - Trysil 

kommune 

 

 

Bolig for velferd Innlandet 

(BfVI) er et tilbud til alle 

kommuner i Innlandet. 

Alle kommuner får tilbud 

om kunnskapssamlinger, 

noen kommuner vil få 

tilbud om å delta i 

nettverk, og 

deltakerkommuner får 

tilbud om tett en-til-en-

oppfølging.        

Nettverket teller nå 21 

kommuner - Alvdal, 

Elverum, Gjøvik, Hamar, 

Kongsvinger, Lillehammer, 

Lom, Nordre Land, 

Ringsaker, Sel, Skjåk, 

Stange, Søndre Land, Sør-

Fron, Trysil, Vestre Toten, 

Våler, Østre Toten, Øyer, 

Øystre Slidre og Åsnes.  

Bolig for Velferd Innlandet 

– med fokus på barn og 

unge! 

 

https://www.trysil.kommune.no/aktuelt/vellykket-temadag-om-boliger-i-trysil.6315.aspx
https://www.trysil.kommune.no/aktuelt/vellykket-temadag-om-boliger-i-trysil.6315.aspx


 

 

Behovsmelding for 2022 
Behovsmeldingen til Husbanken åpner mandag 6. desember. Her kan kommunene melde inn sine behov for 

Husbankens virkemidler og søke om startlånmidler for 2022. Fristen for innsendelse er 31.01.22.  

9. desember presenterer Husbanken behovsmeldingen og gir ansatte i kommunene veiledning til hvordan den 

skal fylles ut. https://husbanken.no/kommune/behovsmelding-091221/ 

 

 

Plankrav ved søknad om investeringstilskudd 
Fra 1. januar 2022 gjelder plankrav ved søknad om investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Plankravet 

skal stimulere til mer helhetlige og langsiktige behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller 

rehabiliterer de mest kostnadskrevende tilbudene. 

Plankrav ved søknad om investeringstilskudd - Husbanken 

 

 

Presentasjoner fra Bolig for Velferd Innlandets fagkonferanse 9. november 
Det deltok 82 personer fra 23 kommuner på fagkonferansen på Hamar. Temaene for dagen var blant annet den 
nye nasjonale strategien for boligpolitikken, forslag til ny boligsosial lov, informasjon, kunnskap og 
erfaringsutveksling. Lillehammer, Stange, Vestre Toten og Nittedal kommuner delte sine erfaringer og 
utfordringer. Presentasjonene fra fagkonferansen ligger her: Alle trenger et trygt hjem | Statsforvalteren i 
Innlandet 
 

Skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter 2022 –   
søknadsfrist 13. januar 2022 
Kommunene oppfordres til å samarbeide om større prosjekter. Statsforvalteren vil i 2022 prioritere prosjekter 
innenfor følgende tre hovedområder: I) Effektiv kommunesektor, II) Velferd og III) Klima og miljø – det grønne 
skiftet. Det er satt av inntil 25 mill. kroner til disse prosjektene. Innenfor området Velferd vil det være mulig å 
søke om midler til Bolig for velferd og Barn/unge, og begge deler kan knyttes opp til «Bolig for Velferd 
Innlandet». Ta gjerne kontakt med Bente Nygaard Lindstad fmhebnl@statsforvalteren. no dersom dere ønsker å 
drøfte innhold i søknad knyttet til denne satsingen. Andre spørsmål om skjønnsmidler kan rettes til Marte Kari 
Huse fmhemkh@statsforvalteren.no.  
 

Tilskuddskonferansen 2022 – på Teams 6. januar 2022 
Tilskuddskonferansen er et informasjonsmøte om tilskuddsordninger på velferdsområdet som 
Statsforvalteren i Innlandet forvalter. Kommunene i Innlandet, Nav-kontorene i Innlandet, Innlandet 
fylkeskommune, samt enheter i Sykehuset Innlandet HF som deltar i FACT oppbyggingen, inviteres til 
konferansen, tidligere kalt Søknadsverksted, torsdag 06.01.2022 fra klokken 09.30. 
Tilskuddskonferansen vil presentere ulike tilskudds- og stimuleringsordninger som Enhet Sosial, Enhet 
Barnevern og familie, Enhet Barnehage og opplæring og Enhet Helse og omsorg forvalter. Konferansen 
vil foregå på Teams og vil følge program som legges ut på Statsforvalterens nettside.  

 

Neste møte med kontaktpersonene i kommunene er onsdag 19. januar 2022 kl. 12.00. 

Kalenderinvitasjon er sendt. 
 

Svein Holen er prosjektleder for Bolig for Velferd Innlandet, tlf. 958 74 571 

svein.holen@innlandetfylke.no   

https://husbanken.no/kommune/behovsmelding-091221/
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/investeringstilskudd/plankrav/
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