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Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 3 – mars 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.  

 

 

Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina 
Husbanken har samlet informasjon om bolig og bosetting av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina, 

bl.a. om lån og tilskudd til fremskaffelse av boliger. Informasjonen finner du her:  

Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina - Husbanken 

 

 

Velferdsrettigheter til ukrainske flyktninger 
Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, slik også EU har gjort. 

For å få slik beskyttelse må ukrainske statsborgere søke om beskyttelse (asyl), og de får da velferdsrettigheter i  

Norge. Lenke til Statsforvalteren i Innlandet sin nettside for mer informasjon: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/situasjonen-i--

ukraina/velferdsrettigheter-til-ukrainske-flyktninger/ 

https://www.husbanken.no/kommune/ukraina/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/situasjonen-i--ukraina/velferdsrettigheter-til-ukrainske-flyktninger/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/situasjonen-i--ukraina/velferdsrettigheter-til-ukrainske-flyktninger/


 

 

 

 

 

 

Kommunene kan søke om mer startlån 
Søknad om startlånmidler i Husbanken er åpen fra 15. mars, og kommunene kan nå søke om ytterligere 

midler til videreutlån i 2022. 

 

 

 

Husbankkonferansen i øst 2022 
Hvorfor bør man gjøre noe med boligpolitiske og boligsosiale utfordringer i kommunene, og hvordan kan man  

gå frem? Husbanken inviterer kommuner og andre i Oslo, Innlandet og Viken til digital konferanse. 

Konferansen finner sted torsdag 24. mars kl. 09 – 15, som webinar på Teams. Påmelding og mer info her:  

https://husbanken.no/kommune/husbanken-ost-konferansen-2022/ 

 

 

 

Tilpasning av boliger i distriktene 
Få innsikt i hvordan kommuner i distriktene jobber for å få oversikt, motivere og bistå eldre med tilpasning av  

boliger. Du vil også høre mer om virkemidlene fra Husbanken, NAV Hjelpemiddelsentralen og hvilke  

virkemidler kommunene kan bruke. Husbanken vil arrangere et webinar på Teams, men tidspunkt er utsatt 

like før nyhetsbrevet går i trykken.  

https://husbanken.no/kommune/tilpasning-av-boliger-i-distriktene-070422/ 

Det er et stort behov for flere tilgjengelige boliger for eldre i Norge. I distriktene er det lite boligbygging, og 

færre alternativer å flytte til enn i byene. Derfor er tilpasning av boliger ekstra viktig i distriktskommuner. 

 

 

 

Barna først 
Det handler om hvordan vanskeligstilte barnefamilier kan få oppfylt drømmen om en egen eid bolig, og om 

engasjement og virkemidler som bidrar til at familier som får økonomiske utfordringer kan beholde boligen 

sin. Hva skal til?  

På agendaen til Husbankens webinar på Teams torsdag 5. mai kl. 09 – 11.30 står konkrete saker, juridiske  

problemstillinger og eksempler på godt boligsosialt arbeid i kommunene. 

Påmelding og mer info: https://husbanken.no/kommune/barna-forst-050522/ 

 

 

 

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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