
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 3 - september 2021 

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 – med fokus på barn og unge! 

  

Kommunal- og moderniserings-

departementet melder at det er for 

tidlig å si når en lovproposisjon vil bli 

fremmet for Stortinget. 

 
Foto: Svein Holen 

 

Kunnskapssamling 26. november 

Alle Innlandskommunene inviteres til 

digital Kunnskapssamling i regi av Bolig 

for Velferd Innlandet 26. november kl. 

09-11. Hovedtema blir bl.a. info om 

nettverk og veiviseren.no. Mer info 

kommer. 

Bolig for velferd Innlandet 

(BfVI) er et tilbud til alle 

kommuner i Innlandet. 

Alle kommuner får tilbud 

om kunnskapssamlinger, 

noen kommuner vil få 

tilbud om å delta i 

nettverk, og 

deltakerkommuner får 

tilbud om tett en-til-en-

oppfølging.        

Nettverket teller nå 20 

kommuner - Alvdal, 

Elverum, Gjøvik, Hamar, 

Kongsvinger, Lillehammer, 

Lom, Nordre Land, 

Ringsaker, Sel, Stange, 

Søndre Land, Sør-Fron, Trysil, 

Vestre Toten, Våler, Østre 

Toten, Øyer, Øystre Slidre og 

Åsnes.  

Fagkonferanse på 

Hamar 9. november 

Bolig for Velferd Innlandet 
arrangerer fagkonferanse på 
Scandic Hamar 9. november. 
Dagskonferansen blir 
fortrinnsvis for nettverks-
kommunene, men øvrige 
kommuner i Innlandet kan 
delta så langt det er plass. 
Mer informasjon kommer 
snart. Sett av datoen! 

 

Nettverk under 

planlegging 
Bolig for Velferd Innlandet 

planlegger nå oppstart for 

følgende nettverk på nyåret: 

 
 

- Velferdslab Innlandet 
- Helhetlig boligplanlegging 
- Startlån  
- Unge bostedsløse 

Nettverk innebærer opplæring og 

dialog. Noen nettverk vil være for 

utvalgte kommuner, andre for 

kommuner som melder seg på. Vi 

legger uansett vekt på 

erfaringsdeling fra nettverkene til 

alle kommuner. Mer info kommer. 

 

Ny boligsosial lov  
Forslag til ny boligsosial lov om 

kommunenes ansvar for 

vanskeligstilte på boligmarkedet 

har vært ute på høring.  Høring - 

Ny boligsosial lov - regjeringen.no 

Lovforslaget følger opp Nasjonal 

strategi for den sosiale 

boligpolitikken (2021-2024).  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-boligsosial-lov/id2786962/?expand=horingssvar
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-boligsosial-lov/id2786962/?expand=horingssvar


 

 

 

Webinar 23. september: Leie skal være et trygt alternativ 

For dem som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie av bolig være et godt og trygt alternativ. 

Husbanken øst inviterer deg som bor i Oslo, Viken eller Innlandet til dette aktuelle temaet. Vær rask 

med påmelding! 

Les mer om arrangementet 

 

 
Webinar om startlån for distriktskommuner 20. oktober 
Hvordan kan startlån bidra til å løse boligutfordringer i distriktene? Dette vil Husbanken belyse i et 
webinar onsdag 20. oktober kl. 09.00. Påmelding og mer informasjon: 
https://husbanken.no/kommune/startlanwebinar-for-distriktskommuner/ 
 
 

Planlegg bo- og tjenestetilbud for fremtiden 
Husbanken inviterer til konferanse for ledere og ansatte i kommunene i Thon Hotel Opera i Oslo 29. 

og 30. november. Se her: https://husbanken.no/kommune/konferanse-plankrav/ 

Hvilke bo- og tjenestetilbud får kommunen behov for i fremtiden?  

Hvordan kan bolig- og stedsutvikling spille på lag med innbyggernes behov og en bærekraftig helse- 

og sosialtjeneste?  

Fra 2022 blir det innført et plankrav når kommunene søker om investeringstilskudd til sykehjem og 

omsorgsboliger. Plankravet innføres for å stimulere til bedre og mer helhetlige, langsiktige 

behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest kostnadskrevende 

tilbudene. Plankravet skal lede til kunnskap om egen situasjon og at kommunene utvikler planer for 

å møte behovene langs hele bo- og tjenestetrappen.  

 

Neste møte med kontaktpersonene i kommunene blir onsdag 22. september kl. 12.00. 

Kalenderinvitasjon er sendt. 

 

Se lenke til Statsforvalterens nettside – Bolig for Velferd Innlandet:  

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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