
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 4 - oktober 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! 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/trom

s-finnmark/konferanse/2021/12/barn-

og-unge-har-rett-til-a-medvirke-men-

blir-de-hort/ 

 

 

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.  

Søknad om skjønnsmidler 
Det er mulig å søke skjønnsmidler 
fra Statsforvalteren i Innlandet 
hvert år. Midlene lyses ut i 
november med info om 
søknadsfrist. Fristen forventes å 
være i starten/ midten av januar 
2021. Det vil også i år være mulig 
for dere å søke om midler til Bolig 
for velferd og Barn/ unge, og 
begge deler kan knyttes opp til 
«Bolig for velferd Innlandet». Ta 
gjerne kontakt med Bente 
Nygaard Lindstad 
fmhebnl@statsforvalteren. no 
dersom dere ønsker å drøfte 
innhold i søknad knyttet til denne 
satsingen. Andre spørsmål om 
skjønnsmidler kan rettes til Marte 
Kari Huse  
fmhemkh@statsforvalteren.no.  

Barn og unge har rett til å 

medvirke, men blir de 

hørt? 
Den nasjonale barnerettighets-
gruppa til Statsforvalteren 
(Sjumilssteget) inviterer alle som 
jobber på tema som angår barn og 
unge hos Statsforvalteren og i 
kommunene til digital konferanse 
om barn og unges rett til 
medvirkning 1. desember kl.  09.00 
På denne digitale konferansen får 

du lære mer om hvorfor barn og 

unges rett til å medvirke er så 

viktig, og du får ulike eksempler på 

hvordan få til god medvirkning 

med ungdomsråd, i plansaker, i 

barnehagen, på skole og for bedre 

integrering. I tillegg får du høre hva 

barn og unge selv mener er viktig 

for å få til god medvirkning. 
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Hvordan skape trygge bosituasjoner for sårbare enslige? 
Velferdsetaten i Oslo og tre bydeler deler sine erfaringer fra ulike metoder for boligsosialt arbeid 
med sårbare enslige. Velg om du vil delta fysisk eller digitalt. Husbanken arrangerer Oslofrokost for 
deg som jobber boligsosialt på Østlandet.  

Dette skjer i Kirkegata 15 eller Teams 26.10.2021 kl. 08.00 – 10.00. Påmeldingsfrist: 25.10.2021. 
https://husbanken.no/kommune/oslofrokost-enslige-261021 

Fagkonferanse på Scandic Hotel Hamar 9. november 

Bolig for Velferd Innlandet arrangerer fagkonferanse på Scandic Hotel Hamar 9. november.  

Foreløpig program og påmelding innen 31. oktober her:  

Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet | Statsforvalteren i Innlandet 

 

Ruskonferansen 9. november blir digital 
Statsforvalteren i Innlandet arrangerer årlig Rusforum Innlandet, rus- og psykisk helsetjenestenes 
møteplass i Innlandet. Dette sammen med Korus-øst (kompetansesenter rus, region øst). 
Årets konferanse strømmes 9. november med påmelding til www.rus-ost.no  
   

Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. 

Det skal handle om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og 
det digitale livet. Samtidig vil vi vise fram kompleksiteten i ungdoms liv. 
https://www.ungdata.no/ungdatakonferansen/                  
Tidspunkt: 24. november kl. 09.30 – 15.00 Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet 
 

 
 

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. Den fysiske konferansen er fulltegnet, men du kan bli med digitalt:  

https://husbanken.no/kommune/konferanse-plankrav/ 

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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