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Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 4 – april 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-en-

oppfølging. 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.  

 

 

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/ 

Samarbeid som setter barna først – hva skal til? 
Webinar i regi av Husbanken 5. mai kl. 09.00 – 11.30. https://husbanken.no/kommune/barna-forst-050522/ 

 

Podcasten «På godt NAVsk»   

 

På godt NAVsk er en podcast om forenkling av språk for NAV-ansatte og 
andre som er interessert i enkelt og forståelig språk hos offentlige etater i 
Norge. Hver måned tar programmet opp nye temaer og har spennende 
gjester som kan hjelpe NAV og andre offentlige etater til å bli bedre i 
formidling av rettigheter og plikter til tjenestemottakere og 
samarbeidspartnere. Du finner podcasten her: Transistor  

 

https://husbanken.no/kommune/boligbygging-i-distriktene-090622/
https://husbanken.no/kommune/barna-forst-050522/
https://share.transistor.fm/s/7113c404


 

 

               

Kunnskapstimen – et samarbeid mellom NAV og Høgskolen i Innlandet 
NAV har en strategisk samarbeidsavtale med Høgskolen i 
Innlandet (HINN) over temaet: Samarbeid om 
tjenesteutvikling og innovasjon i NAV. «Kunnskapstimen» 
er et digitalt seminar en gang per måned der HINN 
presenterer forskning om NAV for NAV-ansatte og andre 
interesserte.  
11. mai 2022 har Kunnskapstimen tema: Samhandling med 
sosiale entreprenører - muligheter og utfordringer. Her 
møter vi innovasjonsforsker Mette Sønderskov, som jobber 
som postdoktor ved Institutt for organisasjon, ledelse og 
styring. Lenke til Kunnskapstimen via Zoom:  

 

  https://www.inn.no/om-hogskolen/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap/arrangementer-fra-

hsv/kunnskapstimen/kunnskapstimen-hinn-110522.html  

 
Kilde: Rådgiver Berit Kvaløy, Innlandet fylkeskommune 

 

 

Videreutdanning i boligsosialt arbeid? 
Denne videreutdanningen har relevans for fagfolk som arbeider med å styrke levekårene for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Videreutdanningen gir både praktisk rådgivningskompetanse og grunnlag til å analysere og  

løse boligsosiale utfordringer. 

Søknadsfristen er 1. juni 2022. Søk opptak - VID vitenskapelige høgskole 

 

Tidligere nyhetsbrev og annen informasjon ligger på Bolig for Velferd Innlandet sin nettside:   

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/ 

 

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

svein.holen@innlandetfylke.no   

https://www.inn.no/om-hogskolen/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap/arrangementer-fra-hsv/kunnskapstimen/kunnskapstimen-hinn-110522.html
https://www.inn.no/om-hogskolen/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap/arrangementer-fra-hsv/kunnskapstimen/kunnskapstimen-hinn-110522.html
https://www.vid.no/studier/videreutdanning-i-boligsosialt-arbeid/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/

