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Veiviseren.no 

Et ektefødt barn av «Bolig for velferd»

- Informerer

- Veileder

- Bidrar til kompetanseheving

- Troverdig og oppdatert

- Åpen 24/7

Alt i alt en kunnskapsbank på bolig 

og tjenesteområdet



«Nettsiden inneholder stegvise 
arbeids-prosesser for 

organisering og tverrfaglig 
samarbeid i kommunene, 

erfaringseksempler fra ulike 
kommuner, og 

forskningslitteratur om hvordan 
det boligsosiale arbeidet kan 

organiseres på en hensiktsmessig 
måte»



Evaluering av Bolig for velferd og Veiviseren.no



Evaluering av Bolig for velferd og Veiviseren.no

I hvilken grad har Veiviseren.no bidratt til kommunenes boligsosiale arbeid?



Hva finnes i Veiviseren.no nå



Helhetlig boligpolitisk planlegging

• Vi har i dag følgende temaer



Ny strategi forankrer Veiviseren.no

«Alle trenger et trygt hjem» forankrer Veiviseren.no som informasjons-
kompetanse- og veiledningskanal for alle som jobber på bolig- og 
tjenesteområdet:

Kapittel 5.3:

• Digitale opplæringstilbud som veiviseren.no, boligsosial monitor og
behovsmelding skal videreføres og forbedres. 

Kapittel 5.4

• Veiviseren.no – Nettsiden er en digital verktøykasse som “steg-for-
steg”-veileder for kommuner og andre aktører. 

• Løsningen er utviklet som del av arbeidet med den nasjonale 
strategien Bolig for velferd (2014-2020). 

• Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har et felles 
ansvar for å oppdatere og holde den ved like.

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken vil 
fortsatt videreutvikle disse løsningene. 



Planleggingssidene er under revidering

• Vi «rydder» opp i siden-strukturen

• Slår sammen temaer som hører sammen

• Utvikler nytt 

• Vi ønsker alltid innspill til innhold som 
er viktig å få med



FN`s bærekraftmål i kommunal planlegging – kartlegging 

Nordlandsforskning har gjort en kartlegging av rikets tilstand…..

De fleste kommunene er fremdeles i en tidlig fase, og det er store 
variasjoner. Det er kommunene som først og fremst leder an, mens 
fylkeskommunene henger etter…..



FN`s bærekraftmål i kommunal planlegging – kommer på nyåret 

• Hvordan blir bærekraftmålene implementert i lokal og regional 
planlegging og hvilke metoder, modeller og verktøy benyttes? 

• Veiviseren.no skal forenkle og forklare hvordan man kan jobbe 
godt med bærekraftmålene i planlegging

• Veiviseren.no skal dele relevante verktøy og vise til kommuner 
som har «knekt koden»



Det skjer noe nytt hele tiden, 
så «stay tuned» 

Følg gjerne Veiviseren.no på Facebook 

https://www.facebook.com/veiviseren.no/

