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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4 2022. Utvidet følgeforskning for utvikling av 
veiledningsmateriell og utvikling av nettbasert veiledning i forbindelse 
med Distriktskommune 3.0  

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til tildelingsbrev for 2022 og det pågående 
samarbeidsprosjektet Distriktskommune 3.0, som skal avsluttes sommeren 2023. 
Distriktskommune 3.0-samarbeidet omfatter fylkeskommunene og statsforvalterne i Nordland 
og Trøndelag, og kommunene Grane, Dønna, Moskenes, Tydal, Holtålen og Røyrvik. I tillegg 
deltar representanter fra KS og KDD (v/ REGA og PLAN) i referansegruppen for prosjektet. 
 
Distriktskommune 3.0 er nå i avslutningsfasen. Det er gjennom prosjektet identifisert en 
rekke tiltak for forbedring av kommuneplanleggingen. Tiltakene kan ha overføringsverdi til 
andre kommuner. Det er avdekket to konkrete tilleggsbehov for å sikre at kunnskapen og 
erfaringene som er etablert gjennom dette flerårige prosjektet, kan gi resultater som kan 
formidles til andre kommuner på en hensiktsmessig måte. Konkret gjelder dette:  
 
1) En utvidelse av oppdraget til prosjektets følgeforskere Nordlandsforskning og Ruralis 

knyttet til den planlagte ekstrainnsatsen for å utvikle konkrete digitale verktøy og en 
webbasert løsning for disse som beskrevet under. Dette for at sluttrapporten kan utvides 
til også å omfatte evaluering av nevnte utviklingsarbeid og hvordan fylkeskommunene, 
statsforvalterne og de andre aktørene oppfyller sine veiledningsroller, samt eventuelle 
råd om hvordan dette kan forbedres. 

2) Tilleggsoppdrag til ekstern leverandør som skal lede prosessene for å komme fram til 
funksjonelle løsninger for de digitale verktøyene prosjektet har avdekket behov for, og 
utvikle (evt. i samarbeid med underleverandør) den nettbaserte veiledningen i 
forbindelse med sluttresultatene fra Distriktskommune 3.0. Løsningen skal være 
anvendbar også for senere oppfølgingsarbeid og resultater fra andre prosjekter knyttet 
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Side 2 
 

til planveiledning og plan-/prosessverktøy for distriktskommuner med lavt folketall 
spesielt og alle kommuner generelt. 

 
Kommunal- og distriktsdepartementet vurderer at disse to tilleggselementene i 
Distriktskommune 3.0 kan ha stor verdi for det pågående prosjektet knyttet til utvikling av 
enkle analysemetoder for kommuneplan og målrettet veiledning til distriktskommuner med 
lavt folketall om dette. Den utvidede følgeevalueringen vil gi bedre kunnskap om disse 
distriktskommunenes utfordringer, og elementer fra verktøyene og nettløsningen som 
utvikles forventes å kunne gjenbrukes. 
 
Nye budsjettfullmakter for 2022 - Tildelinger på andre budsjettkapitler 
Distriktssenteret gis med dette fullmakt til å belaste kap. 0571, post 21 Spesielle driftsutgifter 
med inntil 500 000 kroner for dekning av kostnader knyttet til følgende to arbeidsoppgaver: 

1. En utvidelse på inntil 10% av eksisterende avtale med Ruralis og Nordlandsforskning 
om følgeforskning knyttet til Distriktskommune 3.0. 

2. Utvikling av digitale verktøy og nettbasert veiledning egnet til å formidle dem og 
øvrige sluttresultat fra Distriktskommune 3.0, samt andre verktøy utviklet for arbeidet 
med kommuneplan i distriktskommuner med lavt folketall. 

 
Vi gjør oppmerksom på at den økte bevilgningen skal gå til eksterne kostnader knyttet til de 
nevnte prosjektene i samsvar med inngåtte avtaler.  
 
Vi ber om at belastningene merkes med «PLAN prosjekt 205022» eventuelt også med 
prosjektnavnet «Utvikling av enkle analysemetoder for kommuneplan». 
 
For øvrig gjelder rapportering og resultatoppfølging som anført i Distriktssenterets tildelings-
brev for 2022, punkt 7.1 
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