
 

 

Bolig for Velferd Innlandet 

 

Månedlig nyhetsbrev 

Nr. 2 - juni 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! 

 

 

barnevern og helseinstitusjoner.  

Veiviseren vil gjøre dette arbeidet 

enklere for kommunene gjennom å 

veilede dem gjennom arbeidsprosesser 

steg-for-steg, tilby digitale kurs, tilgang 

på sjekklister, maler og verktøy og 

eksempler fra andre kommuner og 

aktører. Eksemplene er formidlet av 

kommunene og viser deres erfaringer. 

 

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 19 

kommuner - Alvdal, 

Elverum, Gjøvik, Hamar, 

Kongsvinger, Lillehammer, 

Nordre Land, Ringsaker, Sel, 

Stange, Søndre Land, Sør-

Fron, Trysil, Vestre Toten, 

Våler, Østre Toten, Øyer, 

Øystre Slidre og Åsnes.  

Bostøtte: Foreldre til 

barn med delt fast 

bosted blir likestilte 

Stortinget har besluttet å 

likestille begge foreldrene i 

tilfeller der barnet har delt 

fast bosted. Fra 1. juni 2021 

kan derfor barn med delt fast 

bosted, være med på begge 

foreldrenes bostøttesøknad.   

 
Endringen skal bidra til å 
bedre bosituasjonen for 
barn. Endringen gjelder også 
eventuelle barn til samboere 
eller andre voksne i 
husstanden. 

 
Det er en forutsetning at avtalen 
om delt fast bosted er registrert i 
Folkeregisteret. 
Foreldre til barn med delt fast 
bosted blir likestilte  - Husbanken 

 

veiviseren.no – nyttig 

verktøy i bolig- og 

tjenesteplanlegging! 
Veiviseren omhandler blant annet 

temaer som: kommunal 

planlegging, bosetting av 

vanskeligstilte, integrering, 

innovasjon, oppfølgende tjenester 

og arbeidet knyttet til sårbare 

overganger fra fengsel, 

https://husbanken.no/person/bostotte/delt-fast-bosted/
https://husbanken.no/person/bostotte/delt-fast-bosted/


 

 

Hvordan få til god kartlegging av rus og psykiske 

helseproblemer i kommunene?  
«Hva sier landsomfattende tilsyn om bruken av kartleggings- og utredningsverktøy i kommunene» - 
Arild Bækkevold, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet 
«Kommunale utfordringer og behov» - Malin Taihaugen, spesialrådgiver, KoRus-Øst 
«Anbefalte kartleggingsverktøy i kommunale rus - og psykisk helsetjenester med fokus på 
rusmiddelbruk, psykisk helse og livskvalitet og funksjonsnivå» - Tore Willy Lie, faglig rådgiver, Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP 
«Kartleggingssamtalen» - Lise Hellum-Håkestad, spesialrådgiver, KoRus-Øst 
 

Opptak fra den digitale fagdagen: https://youtu.be/uE_SBWdc6cQ. 

 

Innlandet fylkeskommune – statistikk og analyse 
  Innlandet fylkeskommune lager statistikk og analyse over tingenes tilstand i fylket. Dette 

er kunnskap som brukes i utarbeidelsen av fylkets planer og beslutninger.  

  Fylkeskommunen kan også bistå kommunene med statistikk.  

  Fakta om befolkning, folkehelse, kompetanse, næring- og arbeidsliv er noe av det som 

finnes her:  

  https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/statistikk-og-analyse/ 

 Lenke til Innlandsstrategien: Innlandsstrategien - Innlandet fylkeskommune 

 

Ingen utenfor – Stortingsmelding 32 – En helhetlig politikk for 

å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv 
Meld. St. 32 (2020–2021) - regjeringen.no 
 

Neste møte med kontaktpersonene i kommunene blir onsdag 18. august kl. 09.00. 

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   

Gikk du glipp av Kunnskapssamlingen? 
 

Bolig for Velferd Innlandet inviterte alle kommunene i fylket til Kunnskapssamling på 

Teams 9. juni, med Statsforvalteren, Barneombudet og Husbanken som bidragsytere. Her 

delte også Asker Velferdslab sine erfaringer med kommunene i Innlandet.  

Lenke til opptak av Kunnskapssamlingen: https://vimeo.com/561245390/ff2f240561 
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