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Tildeling skjønnsmidler til fornyingsprosjekter 2022 

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt 84 mill. kroner i skjønnsmidler for 2022. Vi har foreløpig 
fordelt til 37,9 mill. kroner av potten gjennom ordinære skjønnsmidler, jf. brev til departementet av 
13.09.2021. Nå fordeles ytterligere 25 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter. 
 
Statsforvalteren lyste ut inntil 25 mill. kroner til fornying og innovasjonsprosjekter for 2022. Vi 
synliggjorde i utlysningen tre prioriterte satsingsområder: 1) Effektiv kommunesektor, 2) Velferd og 
3) Klima og miljø – Det grønne skiftet. I tillegg åpnet vi for prosjekter med særskilt god 
overføringsverdi til andre kommuner også utover satsingsområdene, for eksempel bruk av 
erfaringer fra Covid-19. 
 
Vi mottok totalt 46 søknader med et samlet søknadsbeløp på 60 mill. kroner. Det var 28 kommuner 
som sto som ansvarlig søker, men alle kommunene i Innlandet var involvert i ett eller flere 
prosjekter. 36 av de 46 søknadene var samarbeidsprosjekter mellom kommuner. 
 
Søknadene ble vurdert etter krav og prioriteringer som var spesifisert i utlysningen av midlene. Vi 
tildeler midler til 24 prosjekter totalt i 2022, hvorav 13 er videreføring av igangsatte prosjekter og 11 
er nye prosjekter.  
 
Prosjektene som er prioritert er vurdert til å bidra godt til fornying og innovasjon i kommunene slik 
at kommunen kan levere bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Større prosjekter i samarbeid 
med andre kommuner er prioritert. Videre er allerede igangsatte prosjekter med god gjennomføring 
prioritert videreført.  
 
I tillegg til krav om samarbeid, størrelse og kunnskapsoverføring, er det også krav om egenandel fra 
kommunens side. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller større investeringer. I vurderingen av 
søknadene legger vi videre vekt på forankringen av prosjektet i kommunen(ene), kvaliteten på 
prosjektplanen, og prosjektets fornyingsverdi og overføringsverdi. For nye prosjekter er særlig 
prosjektets overføringsverdi og innovative element vektlagt. 
 
 



  Side: 2/3 

Tildelingen innebærer at 17 søkerkommuner mottar midler til prosjekter. De aller fleste prosjektene 
er større samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner slik at mange kommuner vil være involvert i 
prosjektene som er tildelt midler. I tildelingen av midler gjør vi også en vurdering av at de tildelte 
prosjektene samlet gir en bred tilnærming til utfordringene innenfor de ulike satsingsområdene, og 
vi ser også hen til en viss geografisk fordeling av prosjekter mellom kommuner og regioner. 
 
Prosjektet Digi Innlandet har som formål å gi et samlet digitaliseringsløft for kommunene i Innlandet. 
Prosjektet skal bidra til økt digitalisering gjennom mer effektiv innføring av fellesløsninger for alle 
kommuner i fylket og koordinere videreutvikling av eksisterende og nye fellesløsninger. Vi 
viderefører støtten til prosjektet i 2022 og har store forventninger til arbeidet som gjøres. Vi har 
vurdert øvrige søknader innenfor digitalisering opp mot utviklingen og planer i dette prosjektet.  
 
Innenfor velferdsområdet prioriteres videreføring av flere større prosjekter, bl.a. knyttet til tiltak for 
utsatte barn og unge og innenfor satsingen Bolig for velferd. Av nye prosjekter tildeler vi midler til 
prosjekter bl.a. innenfor oppvekstreformen og prosjekter knyttet til utenforskap. Innenfor 
klimaområdet tildeler vi bl.a. midler til et nytt prosjekt der de 12 kommunene i Gudbrandsdalen går 
sammen for å se på hvordan de kan tilrettelegge for grønn omstilling.  
 
Alle søknadene er registrert i ISORD. Oversikt over prosjekter som er tildelt midler legges ut på vår 
hjemmeside. Søknadskommunene med innvilget prosjekt mottar eget brev om tildeling av midlene 
med forventninger og eventuelle føringer fra vår side for gjennomføringen av enkelte prosjekter. 
  
Vi ber om at 25 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter i Innlandet utbetales i tråd med 
vedlagte anmodning. Oversikt over prosjektene som er tildelt midler følger også i eget vedlegg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Fordeling skjønnsmidler fornyingsprosjekter 2022 Innlandet 
2 Tildeling fornyingsprosjekter 2022 - endelig 

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