
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 1 – januar 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 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.  

 

Tilskuddsordninger på velferdsområdet 
6. januar inviterte Statsforvalteren til digital konferanse om tilskuddsordninger på velferdsområdet. Ulike 

tilskudds- og stimuleringsordninger som Statsforvalteren forvalter ble presentert. Fikk du ikke med deg møtet, 

kan du se det om igjen her:  

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/tilskuddsordninger-pa-

velferdsomradet/ 

 

   

 

 

 
Pilot for programfinansiering i Innlandet 
Fire kommuner i Innlandet; Elverum, Nordre Land, Vestre Toten og Tynset, har siden januar 2020 deltatt i 
Pilot for programfinansiering, en pilot under 0-24 programmet. Et hovedmål i piloten er at utsatte barn og 
unge og familier som har behov for bistand skal møte en mer samordnet kommune.  
 
I februar samles pilotkommunene for å dele ideer og erfaringer fra arbeidet som er gjort for å utvikle 
velferdstjenester. Tjenestedesign og organisasjonsutvikling er felles overbygning i pilotarbeidet.  Eksempel på 
tiltak som er igangsatt er blant annet implementering av BTI og stafettlogg, møteplasser for ungdom, 
fritidskontakter, tverrfaglige team, Flexid med flere.  
 
Pilotkommunene arbeider målrettet med å løfte inn barnevernreformen, kompetanseløftet for spesial-
pedagogikk og inkluderende praksis, og unge, rus og psykisk helse - store oppgaver som alle kommuner 
arbeider med nå.  
 
Tre av kommunene er også deltakerkommuner i Bolig for Velferd Innlandet, og arbeider målrettet med å 
samordne mellom det som handler om barn/unge og bolig, etter som bolig er en viktig velferdspilar for barn.  
Piloten varer fram til sommeren 2023, og vi håper å få på plass en erfaringskonferanse i løpet av 2022, slik at 
andre kommuner kan lære av deltakerkommunene i etterkant. 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/tilskuddsordninger-pa-velferdsomradet/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/tilskuddsordninger-pa-velferdsomradet/


 

 

Tilskot til bustadsosiale tiltak 
Tilskotet skal stimulere til kunnskapsutvikling, 
innovasjon og nytenking om bustadsosialt arbeid og 
sosial bustadpolitikk. 
Målet med tilskotet er å støtte prosjekt som på 
ulike måtar bidreg til å førebygge at folk blir 
vanskelegstilte på bustadmarknaden og bidreg til at 
alle kan skaffe seg, og behalde, ein god bustad. 
Tilskotet støttar regjeringa sin strategi for den 
sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim 

(2021-2024). 

https://husbanken.no/bransje/lan-og-
tilskudd/boligsosiale-tiltak/ 

Behovsmelding for 2022 
I Behovsmeldingen melder kommunene inn sine behov for Husbankens virkemidler og søker om startlånmidler 

for 2022. Fristen for innsendelse er 31.01.22. Behovsmeldingen - Husbanken 

 

Nettverk som starter nå 
Informasjon til kommuner om Velferdslab og oppstart av nettverk: Flere kommuner har meldt inn at de 
ønsker å få vite mer om hvordan de kan prøve ut og iverksette Velferdslab, som er utviklet av Asker kommune.  
Derfor inviterer Asker kommune og Bolig for Velferd Innlandet til et første informasjonsmøte om Velferdslab for 

deltakerkommuner som er interessert. Det gis informasjon om planlagt nettverk. Det nettbaserte møtet blir 

onsdag 2. februar kl. 12.00 – 14.00.  

 

Unge med bostedsutfordringer er et nettverk der Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Ringsaker er med, sammen 

med bydelene Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand, og kommunene Asker, Fredrikstad og 

Lørenskog. I tillegg deltar Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Politiet, Kriminalomsorgen, Statsforvalterne i Innlandet, 

Oslo og Viken, fylkeskommunene i Innlandet og Viken, Bufetat, NAV, KS og Husbanken. 

 
Nettverk Startlån: Invitasjon om deltakelse i nettverk er sendt til alle saksbehandlere på startlån, pluss til 
kommunenes kontaktpersoner i Bolig for Velferd Innlandet. Dette gjelder ikke de sju største kommunene 
(Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Ringsaker og Stange), som vil administrere sitt eget 
nettverk. Det blir digitalt Informasjonsmøte med kommunene (ikke de sju største) 16. februar. 
Formål med nettverket: Kommunene har den praktiske erfaringen med startlånsordningen og har mye som kan 
og bør deles/diskuteres for å sikre en god forvaltning. Videre vil nettverket være en viktig arena for 
erfaringsutveksling og diskutere utfordrende saker, praksis, rutiner etc. ved behandling av startlånssøknader. 

 

Veileder om barn og unge i plan og byggesak 
Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen 

viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Veileder om barn og unge i plan og byggesak - regjeringen.no 

 

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