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Bolig for velferd 

FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! 

• Fem  ansvarlige  departem ente r  
• Husbanken  koord ine re r 
• Frivillige  og idee lle  organ isasjoner 

ska l m ed  
• Brukerm edvirkn ing 
• Kom m unen  har nøkke lrollen  
• Mer av de t vi ve t fungere r 

 

Nasjonale mål & innsatsområder 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Seks direktorater, involverer mange regionale samarbeidspartnere, som skal iverksette strategienHB skal koordinere arbeidet med å iverksette strategien, ikke aktørenes arbeidMer koordinert bruk av statlige virkemidler/prosjekter Tydeligere roller og ansvarFrivillige og ideelle organisasjoner er sentral, ansett som en suksesskriterie. Frelsesarmeen (kvinnehuset) og kirkens bymisjon (junkerhuset)Brukerperspektivet skal ivaretas! Brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjonen (Marborg, metadon…)Kommunen har nøkkelrollen. Det der de vanskeligstilte bor! De vet hvor skoen trykker mest ift de vanskeligsstilte. 



Nasjonale mål & innsatsområder  
En særlig innsats mot 
barnefamilier og unge… 

Resultatmål 
1. Utleieboliger for 
barnefamilier  
• God kvalitet og i et trygt 

bomiljø 

2. Midlertidig botilbud  
• Unntaksvis  
• Ikke mer enn 3 mnd. 

3. Bostedsløshet  
• Skal forebygges 
• Skal reduseres 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bolig for velferd- nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020Visjon: Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle kan bo godt og trygt!Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikkenNasjonale mål: målene skal bidra til at det boligsosial arbeidet står på dagsorden i stat, kommune og hos samarbeidspartnere.Rundt 50 kommuner med store boligsosiale utfordringer har inngått et langsiktig samarbeid med Husbanken. Boligen er mer en fire vegger og et takBolig som identitetBolig som et middel for å oppnå andre velferdsgodr og et godt hverdagsliv«Hjemperspektivet»Bolig som investeringsobjektBolig som tjeneste



Veiviser Bolig for velferd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gir gjennomføringskraft til strategien og bidrar til  
bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt.  
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Bolig for velferd 

Veiviser Bolig for velferd 

• Oppdraget gitt til seks direktorat. 
 

• Veiviseren viktigste tiltaket under Strategien. 
 

• Primærmålgruppe er kommunene på strategisk og  
    operativt nivå. 
 

«Erfaringer, fagstoff, verktøy, metoder og gode tips  
samla på ett sted er akkurat det vi trenger.» 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De seks direktoratene som fikk i oppdrag å lage Veiviseren er: IMDi, Bufdir, Helsedir, AVdir, KDI og Husbanken (koordinerer arbeidet)Kommunenes forventninger er høye. 



Bolig for velferd 

Veiviseren.no 

Et resultat av en bred behovsskartlegging. 
Over 250 fra direktoratene, fylkesmenn, kommuner, samarbeidspartnere 
og brukerorganisasjoner bidratt i samproduksjon av innhold.   
 

• Veiledning – steg for steg 
• Eksempler med verktøy, sjekklister og tips fra kommuner 
• Relevant forskning 
• Digitale kurs 
• Brukermedvirkning 
• Ordliste, lover, statlige føringer og finansiering 
• Planlagt: Aggregerte data/statistikk, flere digitale kurs.   
 

 



Bolig for velferd 

Veiviseren.no 

Veiviseren gir enkel 
tilgang til det beste 

andre har gjort, som en 
slags oppskrift. 

 
Du får inspirasjon og 

tips til hvordan 
oppgaven kan løses. 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppsummerende sitat om hva Veiviseren kan tilby. 



Bolig for velferd 

Eksempel på arbeidsprosess 



Bolig for velferd 

Eksempel på eksempel 



Bolig for velferd 

 






Bolig for velferd 

www.veiviseren.no 

 

Følg oss på sosiale medier: 
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