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Fordeling av ordinære skjønnsmidler 2022  

Statsforvalteren har fordelt ordinære skjønnsmidler til kommuner i Innlandet for 2022. Midlene 
inngår i kommunenes rammetilskudd i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette brevet omtaler de 
vurderingene som ligger til grunn for vår fordeling. Statsforvalteren i Innlandet har totalt 84 mill. 
kroner til fordeling i 2022. Vi har valgt å fordele 37,9 mill. kroner til kommunene på nåværende 
tidspunkt. 
 

1. Fordeling av ordinære skjønnsmidler  
Statsforvalteren i Innlandet har fordelt midlene i henhold til «Retningslinjer for skjønnstildelingen 
2022». Vi har vurdert den overordnede økonomiske situasjonen til kommunene og gjort en helhetlig 
vurdering av kommunenes økonomi og behov. Vi har i fordelingen lagt vekt på at skjønnsmidlene 
skal treffe behovet i kommunene slik at midlene kan ha best mulig effekt. Med en ramme som er 
redusert over flere år må vi gjøre en streng prioritering i tildelingen. 
 
Kommuner som mottar skjønnsmidler vurderes å ha særskilte utgiftskrevende forhold som 
kommunene ikke kan påvirke. Utgiftskrevende forhold med konsekvenser for tjenesteproduksjonen 
innenfor velferdsområdet og tjenester til sårbare grupper er vektlagt. I tillegg er kommuner med en 
særskilt utfordring med å tilpasse driftsutgifter til store demografiendringer på kort tid vektlagt. 
Vurderingene er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor velferdsområdet og 
kommuneøkonomi, aktuell statistikk og informasjon gjennom den løpende dialogen med 
kommunene. 
 
Vi har også valgt å tildele midler til enkelte kommuner med særskilte utfordringer i 2022. Dette 
gjelder nedleggelse av asylmottak som krever rask nedskalering av enkelte tjenester i Engerdal og 
Vang kommuner. Vi har også tildelt midler knyttet til den ekstraordinære situasjonen i Østre Toten 
som følge av datainnbruddet i 2021 og til Nordre Land for særskilt utfordring ved ressurskrevende 
tjenester og som faller utenfor egen tilleggsordning for kommuner med færre enn 3 200 innbyggere. 
I tillegg viderefører vi støtten til enkelte kommuner som ivaretar beredskapsoppgaver knyttet til 
skogbrann, akutt forurensning og dykkeberedskap for alle kommunene i fylket.  
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Kommunes utgiftskrevende forhold er vurdert opp mot det økonomiske handlingsrommet for 
kommunen. Kommuner med begrenset økonomisk handlingsrom er prioritert i tildelingen. Vi legger 
til grunn at større kommuner og kommuner med høye korrigerte frie inntekter i utgangspunktet har 
bedre kapasitet og større fleksibilitet til å kunne håndtere lokale utgiftskrevende forhold enn mindre 
kommuner med begrenset økonomisk handlingsrom. Det er ved en slik prioritering viktig for oss å 
presisere at skjønnsmidlene ikke skal være en støtte til videreføring av for høye driftsutgifter eller for 
å unngå krevende omstillinger eller samarbeid med andre kommuner.  
 

2. Avsatte skjønnsmidler til fordeling på senere tidspunkt 
Vi har valgt å sette av 15 mill. kroner til å kompensere kommuner som forventes å få store negative 
utslag som følge av finansieringsordningen for barnevernreformen fra 2022. Dette vil vi fordele kort 
tid etter at statsbudsjettet for 2022 er lagt frem. Midlene vil bli fordelt ut fra beregninger for hvordan 
ny finansieringsordning slår ut sammenlignet med tidligere finansiering og en skjønnsmessig 
vurdering av behovet i kommunen. Kommuner med særskilt sårbare tjenester og utgiftskrevende 
forhold innenfor barneverntjenestene vil være en del av vurderingen.  
 
Vi vil i tillegg vurdere om det er enkelte kommuner med særskilt belastning ved ressurskrevende 
tjenester som faller utenfor den nye ordningen for tilleggskompensasjon ressurskrevende tjenester 
for små kommuner som er varslet i statsbudsjettet for 2022.  
 
Åsnes kommune ble i 2021 meldt inn i ROBEK, og det holdes tilbake 2 mill. kroner tiltenkt 
kommunen i påvente av dialog om tiltaksplan for å bringe økonomien i balanse.  
 
Det er i tillegg avsatt inntil 25 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi legger opp til en 
søknadsfrist i midten av januar og tildeling av midlene i februar/mars 2022. Hovedinnretningen fra 
de to siste årene vil bli videreført. Endelig søknadsfrist og kriterier for søknaden vil bli presisert i 
utlysningen av midlene i midten av november.  
 
I tillegg har vi per nå satt av ca. 4 mill. kroner til uforutsette hendelser gjennom året og som vil bli 
tildelt aktuelle kommuner innen midten av oktober 2022. Eventuelle ekstra skjønnsmidler knyttet til 
merutgifter ved koronapandemien vil bli håndtert i eget løp. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 
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Mottakerliste: 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
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Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 
Lom kommune Midtgard 2686 LOM 
Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 
Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

 


