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Kommunene i Innlandet 
 

  

Utlysning skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2023 

Statsforvalteren i Innlandet vil tildele inntil 25 mill. kroner av skjønnsmidlene i 2023 til kommunale 
fornyingsprosjekter. Formålet med midlene er at kommunene skal kunne prøve ut nye løsninger i 
sin virksomhet som kan bidra til bedre oppgaveløsning og tjenestetilbud fremover. Nedenfor følger 
våre krav og prioriteringer for tildeling av skjønnsmidler til prosjekter i 2023.  
 

Hvem kan søke: 
Kommuner i Innlandet. Det er kun kommuner som kan søke om midler og stå som ansvarlig for 
prosjektet. Kommunene kan gjerne samarbeide med andre eksterne aktører. 
 

Hva kan det søkes om støtte til: 
Det kan søkes om støtte til større fornyingsprosjekter i samarbeid med andre kommuner innenfor 
følgende tre hovedområder:  
 

1. Effektiv og framtidsretta kommunesektor 
For mange kommuner er det nå viktig å samarbeide med andre kommuner om å 
videreutvikle gode tjenestetilbud for å møte dagens og framtidas utfordringer. 

 
Følgende prosjekter prioriteres: 
- Prosjekter som bidrar til å effektivisere tjenestetilbudet  
- Prosjekter der bærekraftsmål innarbeides i de kommunale styringsverktøyene 
- Prosjekter som videreutvikler overordnede planer som styringsverktøy  
- Prosjekter som bidrar til å videreutvikle kommunal beredskap for å forebygge 

uforutsette hendelser  
 

2. Velferd 
For mange kommuner er det nå viktig å ivareta samarbeid og koordinering mellom 
tjenesteområder innad i kommuner og mellom kommuner for å møte dagens- og fremtidens 
utfordringer. 
 
Følgende prosjekter prioriteres: 
- Prosjekter som bidrar til helhetlig innsats for utsatte barn og unge 
- Prosjekter som bidrar til inkludering og reduserer sosialt utenforskap. 
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- Prosjekter som bidrar til nye metodiske praksiser i tverrfaglighet, herunder 
helsefellesskap Innlandet 

 
3. Klima og miljø 

Utslippet av klimagasser må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser 
og redusere risiko for alvorlig konsekvenser av klimaendringer.  
 
Følgende kommunale og regionvise prosjekter prioriteres: 
- Prosjekter med tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene 
- Prosjekter som har positiv påvirkning på miljøet  
- Prosjekter som utnytter mulighetene i et klima i endring 
- Prosjekter innenfor teknologi og sirkulære/fornybare prinsipper  
 

Allerede igangsatte prosjekter som går over flere år og som kan vise til god gjennomføring vil bli 
prioritert i 2023 og frem til de er avsluttet. Det må søkes om videreføring av støtten hvert år i 
prosjektperioden. 
 

Krav til prosjektene: 
• Prosjekter skal være i samarbeid med, eller med støtte fra, andre kommuner  
• Prosjektet må være av en viss størrelse, med en nedre søknadsgrense på 500 000 

kroner per prosjekt per år. 
• Prosjektene skal bidra til fornying og innovasjon i kommunen og må ha et tydelig 

nyskapende element. 
• Prosjektene må ha en god og realistisk prosjektplan. 
• Prosjektene skal ha høy overføringsverdi til andre kommuner. 
• Kommunene må ha en egeninnsats/egenfinansiering i prosjektet. 
• Alle prosjekter skal være forankret på kommunedirektørnivå i egen kommune og i 

samarbeidskommunene. For større samarbeidsprosjekter bør prosjektene også være politisk 
forankret.  

• Prosjektene bør følge av prioriteringer i overordnede planer og kunne knyttes til relevante 
bærekraftsmål. 

• Det gis ikke støtte til ordinær drift, ordinær gjennomgang av kommunal organisering eller 
større investeringer. Det gis ikke støtte til rene næringsutviklingsprosjekter. 

 

Søknader for nye prosjekter må oppfylle følgende krav: 
• Det må i søknaden redegjøres for hvordan prosjektene oppfyller kravene omtalt over.  
• Kommunene må beskrive sine utfordringer godt og vise til klare målsetninger for hva 

de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen skal også begrunne valget av 
virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet. 

• Overordnet budsjett skal inngå. Prosjekter som vil gå over flere år skal angi en totalkostnad 
for hele prosjektet, og søknadsbeløp for det enkelte år. 

 
Søknader for år 2 (eller 3 osv.) for igangsatte prosjekter skal inneholde følgende: 

• en henvisning til prosjektnummeret for oppstarten av prosjektet (opprinnelig søknad) 
• kort statusrapportering for foreløpig gjennomføring og ev. endringer/ forsinkelser sett opp 

mot opprinnelig søknad 
• søknadsbeløp for 2023 (totalbehov 2023 fratrukket overførte midler) 
• beskrivelse av planlagt bruk av midlene i prosjektet i 2023 
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Søknadsprosedyre og søknadsfrist 
Søknadene registreres i en integrert søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD) som er felles for 
alle Statsforvalterne. Tilgang til systemet skjer via https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/. 
Dersom du er ny bruker av systemet, bør du beregne litt tid på registreringen. Brukerveiledning for 
nye brukere finnes på vår hjemmeside, 
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fylkesmannen/prosjektskjonn/rettleiar-for-kommunen---
prosjektskjonn.pdf 
 
Søknad må leveres innen utgangen av tirsdag 31. januar 2023. 
 
For spørsmål, ta kontakt med: 
Marte Kari Huse, tlf 62 55 10 76, e-post fmhemkh@statsforvalteren.no 
Christen Ness, tlf 62 55 10 92, e-post chnes@statsforvalteren.no 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Mottakerliste: 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 
Lom kommune Sognefjellsvegen 6 2686 LOM 
Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fylkesmannen/prosjektskjonn/rettleiar-for-kommunen---prosjektskjonn.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fylkesmannen/prosjektskjonn/rettleiar-for-kommunen---prosjektskjonn.pdf
mailto:fmhemkh@statsforvalteren.no
mailto:chnes@statsforvalteren.no
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Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 
Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

 
 


	Utlysning skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2023
	Hvem kan søke:
	Hva kan det søkes om støtte til:
	Krav til prosjektene:
	Søknader for nye prosjekter må oppfylle følgende krav:


