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1. Hvorfor barna først?

2. Hvordan bor barna i 
Innlandet?

3. Hvordan bedre barns 
boforhold?
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Husbankens 
samfunnsoppdrag

Husbanken skal bidra til å:

• forsyne markedet med boliger til 
grupper som trenger bistand 

• styrke etterspørselen til grupper som 
trenger bistand

• gjøre vanskeligstilte i stand til å bli 
boende i egen bolig

• forsyne markedet med boliger av god 
kvalitet som ivaretar universell 
utforming
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Barna først – FNs 

barnekonvensjon er 

utgangspunktet

«Ved alle handlinger som berører 

barn, enten de foretas av 

offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, 

domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende 

organer, skal barnets beste
være et grunnleggende hensyn.»
(artikkel 3.1.)
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Barnekonvensjonens artikkel 27 -
levestandard
1. Partene anerkjenner ethvert barns rett 

til en levestandard som er tilstrekkelig 

for barnets fysiske, psykiske, åndelige, 

moralske og sosiale utvikling.

(…)

3. I samsvar med nasjonale forhold og 

innenfor rammen av sine midler, skal 

partene treffe egnede tiltak for å hjelpe 

foreldre og andre som har ansvaret for 

barnet til å virkeliggjøre denne rettighet, og 

de skal ved behov sørge for materiell 

hjelp og støttetiltak, særlig med hensyn 

til mat, klær og bolig.
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Barn og andre sårbare grupper mest 
påvirket av boforhold

• boligeie gir bedre stabilitet 
enn leie

• trangboddhet er negativt for 
utdanningsutfall

• støy er skadelig

• god geografisk plassering kan 
gi positiv nabolagseffekt på 
arbeidsmarkeds- og 
utdanningstiltak 



1. Hvorfor barna først?

2. Hvordan bor barna i 
Innlandet?

3. Hvordan bedre barns 
boforhold?



8Kilde: SSB
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Andel barn under 18 år med vedvarende lav husholdningsinntekt 
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Bor trangt Bor ikke trangt

Kilde: SSB
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Bor trangt Bor ikke trangt

Kilde: SSB



12Kilde: SSB
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1. Hvorfor barna først?

2. Hvordan bor barna i 
Innlandet?

3. Hvordan bedre barns 
boforhold?
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Kommunen 
kjøper boliger

Samarbeide med 
private aktører

Formidle bolig i 
det private utleie-
markedet

Bistå vanskelig-
stilte med å kjøpe 
bolig

Bistå personer til 
å bli boende i eid 
eller leid bolig

STRATEGI

Lån til utleieboliger
Tilskudd til 
utleieboliger

Lån til utleieboliger
Tilskudd til 
utleieboliger

(gis til utbygger)

Bostøtte Startlån
Bostøtte
Investeringstilskudd

Startlån (eid bolig)
Bostøtte

HUSBANKENS 

VIRKEMIDLER

Strategi for 
anskaffelser
BRL-loven
Utbyggingsavtaler
Opprette BRL

Tilvisningsavtale
Tildelingsavtale
Innleie

Øk. rådgivning
Veiledning 
Bo-oppfølging
Depositum
Øk. sosialhjelp
Kommunal bostøtte

Øk. rådgivning
Veiledning og 
oppfølging
Salg/kjøp av tomt
Opprette BRL
Tilskudd til etablering
Tilskudd til tilpasning

Øk. rådgivning
Veiledning 
Bo-oppfølging
Tjenester
Øk. Sosialhjelp
Tilskudd til etabl.
Tilskudd til tilpass.

KOMMUNENS 

VIRKEMIDLER

Helhetlig virkemiddelbruk

Bygging og 
utbedring av 
sykehjem, 
omsorgsboliger og 
dagaktivitetssenter

Investeringstilskudd
Bostøtte

Salg/kjøp av tomt
Reguleringsplan
Utbyggingsavtaler

Tilpasse 
eksisterende 
boliger og bygge 
tilgjengelige 
boliger

Startlån (eid bolig)
Lån til oppgradering
Lån til boligkvalitet
Tilskudd til heis

Øk. rådgivning 
Byggteknisk
rådgivning
Tilskudd til tilpass.
Tilskudd til prosj. 
og utredning

Kommunen 
bygger nye 
boliger

Lån til utleieboliger
Tilskudd til 
utleieboliger

Salg/kjøp av tomt
Reguleringsplan
Utbyggingsavtaler

FORUT-

SETNINGER

Fremskaffe egnede utleieboliger for vanskeligstilte Fra leie til eie Beholde og tilpasse bolig Omsorgsbygg

ORGANISERING OG FORANKRING BOLIGSOSIALE HENSYN I PLANOVERSIKT OVER BEHOV

INNSATS-

OMRÅDER
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Barnefattigdom

Foreldre

Arbeid

Utdanning Helse
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Barnefattigdom Bolig

Foreldre

Arbeid

Utdanning Helse

Boforhold

Bomiljø

Kjøpsevne
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Velferdspiloten 

i Oslo og Viken

En testarena for samordning

Christine Frantzen

Husbanken øst



1. Hva er Velferdspiloten?

2. Hvem gjør hva - hvordan?

3. Resultater
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Bidra til å løse kommunenes 

sammensatte velferdsutfordringer

Samordne regionale aktører i møte

med kommunene

Avdekke og endre uhensiktsmessig 

Praksis og regelverk – lokalt og regionalt

Anbefale videre samarbeidsform

Mål



24

Nettverk

Fritid

Lokalt NAV

E
ie

n
d

o
m

s
-

fo
rv

a
lt
n

in
g

Helse og sosial

O
p

p
v
e

k
s
t o

g
 

u
td

a
n

n
in

g

Helse

Bolig

Arbeid

Ut-

danning



25

Regionale aktører 

Tildeler tilskudd samlet, -i 

sammenheng med kommunens pilot

Setter av tilstrekkelig tid og 

kompetanse ved investeringsleder og 

investeringsteam 

Utforsker f.eks. hvordan utformingen 

av de ulike tildelingsbrevene og 

praksis i de statlige etatene påvirker 

kommunens arbeid

Følgeforsker (HiØ)

Kommunen

Definerer utfordringen(-e)

Forankrer arbeidet i sin organisasjon

Organiserer det operative arbeidet i 

kommunen- arbeidsgruppe 
(virksomhetsledere/nøkkelfunksjoner)

Stiller med kontaktperson (strategisk 

plassert)
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Velferdspiloten i Oslo og Viken – hva har piloten ført til?

Samordnede 
Velferdstjenester FOU Planarbeid

Barnekonvensjonen, 0-24 
og «Husbankens Helhetlig 

Virkemiddelbruk»

Lov og regelendringer Erfaringsoverføring

Aktiviteter

Pilotkommuner 

identifiserer 

arbeidsprosesser

Nettverket 

Velferdslab

Virkemiddelbruk i 

helhet

Husbankens 

kunnskapslunsj

Følgeforskning fra 

Høyskolen i Østfold

Felles innspill til 

enkeltkommuner og 

fylkeskommune

Veileder «Sjekklister 

til bruk i 

kommunene»

Informasjonssamlinger

Felles innspill, høring 

av forslag til 

lovendringer.
«Bedre velferdstjenester til 

barn og unge med behov for 

sammensatte tjenester»

Felles innspill til 

tverrdirektoral gruppe  

Bolig for Velferd

Erfaringsoverføring 

til 

regionale 

samarbeidsfora



Innlandet 

Forankring, innhold og  

organisering

Velferdspiloten i Oslo og Viken

Samordnede 
Velferdstjenester FOU Planarbeid

Barnekonvensjonen, 0-24 
og «Husbankens Helhetlig 

virkemiddelbruk»

Lov og regelendringer Erfaringsoverføring

Aktiviteter

Pilotkommuner 

identifiserer 

arbeidsprosesser

Verktøy 

(KS veikart tjenestedesign 
eller kommunens egne)

Nettverket Velferdslab

Gjennomføring og 
arbeidsform

Pilotkommuner, Oslo 
bydeler og andre 
kommuner deltar

Virkemiddelbruk i 

helhet

Økonomiske virkemidler, 

kunnskap, råd og 

veiledning

Husbankens 

Kunnskapslunsj

Kompetanseheving og 
erfaringsdeling 

Kommunene og 
Fylkesmannen bidrar

Bolig og bomiljøets 

betydning knyttet til 

oppvekst og utdanning

Høyskolen i Østfold

Følgeforskning av 

Velferdspiloten

Felles innspill til 

enkeltkommuner og 

fylkeskommune

Regional og kommunal 

planstrategi; 

Kommuneplanens-

samfunnsdel; Temaplaner

Veileder «Sjekklister til 

kommunene»

Til utforming av planverk

Boligsosiale hensyn i 

plan, helse, arbeid og 

aktivitet, barn og unge

Informasjonssamlinger

For enkeltkommuner; alle 

kommuner i Oslo og Viken 

(NAV samling); Regionale 

aktører Innlandet; Barna 

først samling; 

Sjumilsstegsamlinger

Felles innspill til høring  

av forslag om 

lovendringer

Livsløps- og 

boligperspektiv

Innspill til 0-24 

samarbeidet

Felles innspill til 

tverrdirektoral gruppe i 

Bolig for Velferd

Informasjon og 

erfaringsoverføring

Erfaringsoverføring til 

Regionale 

samarbeidsfora

Rogaland og Vestland

«Hvordan komme i 

posisjon til kommunene»

Troms og Finnmark

Struktur, innhold og 

organisering



Velferdspilotens avtrykk i 0-24 programmet 
Eksempel for hvordan man kan se sammenhenger mellom strategier

Grunnloven | Barnekonvensjonen | Særlover, Forskrifter | Rundskriv | FNs bærekraftsmål

Bolig for 

velferd

0-24 

programmet

Husbanken

Kriminalomsorgsdirektora

tet

Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet

Helsedirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Viken Fylkeskommune

Utdanningsdirektoratet

Velferdspiloten

Husbankens «Helhetlig Virkemiddelbruk» og Fylkesmannen «Sjumilssteget»

Førin

ger

Strategi

er

Aktivitet

er

Aktører

Målgrup

pe

Kommunene
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Effekter 

i kommunen?

19 barn 

i Halden 

kommune


