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Saksbehandler, innvalgstelefon

Arild Bækkevold, 62 55 13 64

Informasjonsmøte om Fylkesmannen i Innlandets ulike tilskuddsordninger
som virksomhetsområde1, enhet sosial, barnevern og enhet helse- og
omsorg forvalter for 2021.

Kommunene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune samt enheter i Sykehuset Innlandet HF som
deltar i FACT oppbyggingen, inviteres til møte, «søknadsverksted», torsdag 07.01.2021 fra klokken
09.30. Søknadsverkstedet i år vil skje elektronisk med Teams som plattform og vil følge vedlagte
program. Dette betyr at dere kan gå ut og inn av møtet avhengig av hvilke ordninger du ønsker å få
presentert.
Målgruppen for møtet er virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten delegerer
ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene som nevnt.
Møtet begynner klokken 09.30 vil gjennomgå følgende tilskuddsordninger:

-

Kompetanse- og innovasjonstilskudd,
Tilskudd til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre
Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert for eldre
Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet.
Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet.
Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet
Informasjon om Fylkesmannens skjønnsmidler
Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk

Viser videre til vedlagte program.
Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om
søknad og rapportering for disse. Det vil derfor etter hvert innlegg settes av tid for å kunne
gjennomgå de spørsmål dere har gitt i chat. Tidspunktene for dette fremgår av programmet.

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/2

Søknadsfristen for de fleste ordningene er antatt ca. februar/mars 2021. Fylkesmannens
skjønnsmidler har søknadsfrist 13.01.2021. Det forventes derfor at dere har startet prosessen med
rapportering og søknader på de ordningene som har februar som frist og som pr. dato er utlyst. De
som ikke har fått informasjon om disse tilskuddene tidligere, finner informasjon om disse på våre
hjemmesider med link til søknadsskjema, rapporteringsskjema og regelverk for ordningene.
Det bemerkes at søknads- og rapporteringsskjema er ulikt for de ulike ordningene og de legges
fortløpende ut på våre hjemmesider. Rapporteringene gjelder for de som fikk tilskudd i 2020.

Spørsmål kan stilles til:
Arild Bækkevold: fmheabe@fylkesmannen.no
Irene Imingen: fmheiha@fylkesmannen.no - Maren Ringnes Rogstad marr@fylkesmannenn.no
-

Påmelding sendes til Arild Bækkevold: fmheabe@fylkesmannen.no innen tirsdag 05.01.2021
som vanlig mail.
Merk: oppgi i påmeldingen din korrekte E-post adresse. Invitasjon til teams-møte vil da bli
sendt deg før møtet gjennomføres.

Vi ses på Teams.
Med hilsen
Harald Vallgårda (e.f.)
fylkeslege

Arild Bækkevold
seniorrådgiver
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