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Bolig for Velferd Innlandet – med fokus på barn og unge! 

 
 

Prosjektet i Kongsvinger er 

finansiert av Statsforvalteren i 

Innlandet og har forskningsmidler 

fra Husbanken. 

Vestre Toten og Øystre Slidre har 

fått skjønnsmidler fra 

Statsforvalteren i Innlandet til 

arbeidet med Bolig for Velferd.  

Med midlene er det lagt føringer 

for at de skal samarbeide med 

BfVI. Disse kommunene kan bli en 

spydspiss for arbeidet, særlig i de 

mindre kommunene som deltar i 

nettverket. I tillegg har flere 

kommuner fått tilskudd via 

ordningen «Tilskudd til utvikling av 

de sosiale tjenestene i Nav-

kontoret», hvor noen er direkte 

rettet mot det boligsosiale 

området.  

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 18 

kommuner - Alvdal, 

Elverum, Gjøvik, Hamar, 

Kongsvinger, Lillehammer, 

Nordre Land, Ringsaker, Sel, 

Stange, Sør-Fron, Trysil, 

Vestre Toten, Våler, Østre 

Toten, Øyer, Øystre Slidre og 

Åsnes.  

Kongsvinger kommune 

prøver ut boligmodellen 

«Eie først/Barna først», 

som går ut på at svært 

vanskeligstilte familier får 

tilbud om startlån. Disse 

familiene har hverken 

utdanning eller arbeid, 

og kvalifiserer i utgangs-

punktet ikke til startlån 

fordi de ikke kan 

dokumentere at de kan 

betale ned gjelden. 

Målet er at foreldrene 

kommer i arbeid og vil 

klare å betjene lånet 

etter de første åtte årene 

med avdragsfrihet. 

Resultatene så langt er 

entydig positive. Se 

rapporten: 

https://memu.no/innspill/

eie-forst-barna-forst-

lavinntektsfamilier-fikk-

bedret-boforhold-og-okt-

livskvalitet/F

 

 

 

https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/
https://memu.no/innspill/eie-forst-barna-forst-lavinntektsfamilier-fikk-bedret-boforhold-og-okt-livskvalitet/


 

 

Husbanken øst inviterer bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet til digitalt 

informasjonsmøte om hvordan skaffe private utleieboliger. Møtet er spesielt 

for boligutviklere/selskap som ikke har forhåndskjennskap til ordningen. 

https://husbanken.no/bransje/leieboliger-som-trygt-alternativ/  

Webinaret er onsdag 19. mai kl. 10.00 – 11.30. 

 

Tilvisningsboliger: 

 

Hva er Bolig for Velferd Innlandet? 

Regjeringen har en rekke satsninger og forslag til regelverksendringer på flere områder 

som krever helhetlig samordning. Ett eksempel er den nye nasjonale boligpolitiske 

strategien «Alle trenger et nytt hjem»  oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf 

(regjeringen.no) 

Bolig for Velferd Innlandet ønsker å tilby kommunene kontakt med en samlet 

stat/region, og vi håper dette kan bidra til å gjøre det lettere for kommunen å 

samordne sine tjenester på tvers av avdelinger. 

 

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   

Torsdag 27. mai kl. 13.30 – 14.30 blir det åpent webinar om hvordan 

fremskaffe private utleieboliger med kommunal rett til tilvising. 

Husbanken har en låneordning til slike utleieboliger. Møtet egner seg 

for alle kommuner, også de som ikke har forhåndskjennskap til 

ordningen. https://husbanken.no/kommune/tilvisningsavtaler/ 

Månedlige møter for kontaktpersoner i kommunene: 

Kontaktpersoner i deltakerkommunene vil bli invitert til et møte med operativ 

gruppe i Bolig for Velferd Innlandet, onsdag 2. juni kl. 09.00 – 11.00.  

 

Kunnskapssamling onsdag 9. juni kl. 12.30 – 15.00 
 

Bolig for Velferd Innlandet inviterer alle kommuner i fylket til Kunnskapssamling på 

Teams. Invitasjon og lenke til møtet vil bli sendt ut fra Husbanken.  

 

Tema er FNs Barnekonvensjon, Barn og bolig og Husbankens helhetlige 

virkemiddelbruk, og bidragsytere er Statsforvalteren i Innlandet, Barneombudet og 

Husbanken.   
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