
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 2 – februar 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.  

 

Velferdslab – en ny måte å tenke på: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nettverk Velferdslab Innlandet – klart for påmelding 
Asker kommune og Bolig for Velferd Innlandet inviterte til et første informasjonsmøte om Velferdslab den 2. 
februar. Invitasjonen var sendt til deltakerkommunene i Bolig for Velferd Innlandet og kommunene i Pilot for 
programfinansiering. 
 
De som ikke hadde mulighet til å delta, kan se opptak av møtet her: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/kurs-og-konferanser/2022/02/informasjonsmote-
velferdslab-innlandet/ 

 
Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en 
arbeidsform(metode) på tvers av kommunens tjenesteområder. Det er ikke en erstatning for de ordinære 
tjenestene eller en ny tjeneste, men et supplement. Gjennom tidlig investering og koordinert oppfølging skal 
en familie eller en ungdom få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov for mindre tjenester fra 
det offentlige.  
  
Det vises til epost fra Statsforvalteren i Innlandet til de aktuelle kommunenes postmottak 16. februar 2022. 
Frist for tilbakemelding/påmelding: 25. februar til fmoprim@statsforvalteren.no. 

 

Hva om kommunen tenker som en 

investor i mennesker, og ikke bare er 

en forvalter av saker? 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Fnb%2Finnlandet%2Fkurs-og-konferanser%2F2022%2F02%2Finformasjonsmote-velferdslab-innlandet%2F&data=04%7C01%7Csvein.holen%40innlandetfylke.no%7Cab92cceea17449220e9608d9f1f17be1%7C1b6bba496f354d829fca4827d417cd3e%7C0%7C0%7C637806841792225762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2myM95neLBWo5UrQer6Mi4NnkKkOBIW1orVTDGZX6qE%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Fnb%2Finnlandet%2Fkurs-og-konferanser%2F2022%2F02%2Finformasjonsmote-velferdslab-innlandet%2F&data=04%7C01%7Csvein.holen%40innlandetfylke.no%7Cab92cceea17449220e9608d9f1f17be1%7C1b6bba496f354d829fca4827d417cd3e%7C0%7C0%7C637806841792225762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2myM95neLBWo5UrQer6Mi4NnkKkOBIW1orVTDGZX6qE%3D&reserved=0
mailto:fmoprim@statsforvalteren.no


 

 

 

 

 
Husbanken arrangerte informasjonsmøte om samarbeid for «Unge med bostedsutfordringer» 11. februar 

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. 

En målsetting i nettverket er at kunnskap og erfaringer blir delt med andre kommuner som har utfordringer 

med denne målgruppen. Avgjørende betydning for å lykkes er at bolig og tjenester sees i sammenheng 

Tilskudd til barn, unge og voksne med behov for langvarig oppfølging og 

sammensatte tjenester 
1. Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. 

Målgruppe: Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har 
behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig 
funksjonsnedsettelse og deres familier. 

2. Tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. 
Målgruppe: Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, 
voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, 
oppfølging og støtte. 

Søknadsfristen for begge ordninger er 31. mars.             https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/tilskudd/ 

 

Neste møte med kontaktpersonene i kommunene er onsdag 23. februar 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   

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

