
Søker-enhetens navn Tittel på prosjektet

Sauherad og Nes sokn Arbeidstittel: «Egna i Midt Telemark» Arbeidstitler skal endres, og en 

viktig del av prosessen blir å jobbe fram et treffsikkert navn som 

selger og tydeliggjør hva konseptet inneholder. Nåværende 

arbeidstittel er hentet fra et konsept i Bodø som ideen bak søknaden 

er inspirert av. Konseptet handler om at alt og alle er «egna» til noe.

Bøler menighet God helse til alle - bevegelse, pust og nærvær

Tønsberg kirkelige fellesråd Senter for sorgstøtte

Inkluderende kirke Nedre 

Romerike

Tale Bustehale

Kirkens SOS Innlandet Utvide kirkerommet i diakonal tjeneste



Diakonene på Romerike 

v/Styringsgruppa "Tid for 

samtale"

Tid for samtale

Flyktningediakon Bergen 13-20 Bergen

Fyllingsdalen sokn ...

Gamlebyen og Grønland sokn Fagdag om fattigdom

Gildeskål kirkelige fellesråd Roma - en dannelsesreise for konfirmanter



Grødem Sokn Samtalerom for Ungdom

Hjerterommet i Nannestad Hjerterommet i Nannestad

Holmestrand Kirkelige 

Fellesråd

Kultur og tro på sykehjem

Sømna menighet Møteplass for alle

Østre Fredrikstad menighet GARASJEN

Åkra kirke Ingen skal utelates



Ålesund og Volsdalen 

Menighetspleie

Samhandling i Hjemmeomsorgen

Enebakk sokn Videreføring av forskningsresultater  Undertittel: Må vi være helt 

friske for å få jobb?

Midt-Telemark kyrkjelege 

fellesråd

Synliggjøring og videreutvikling av tilbudet UngSorg

Ås menighetsråd "Mitt nærmiljø - mitt fellesskap" Tur og kulturprogram for den som er 

ny i Norge og Søndre Follo

Grimstad Kirkelige Fellesråd Velkomstsenter for flyktninger



Skien kirkelige fellesråd Etablering gruppetilbud i prosjekt for ungdom med sårbarhetsfaktorer



Sammendrag av prosjektbeskrivelsen (Søkerens egne formuleringer)

Senteret ser vi for oss på ulike måter kan jobbe med bærekraftige tilbud og lokale verdikjeder, og tilby ulike 

former for arbeidspraksis og språktrening. I alt dette ligger det et ønske om at senteret kan bidra til å styrke 

det flerkulturelle, sosiale og kreative livet i bygda og være et inkluderende og livssynsåpent fellesskap for 

innbyggerne i kommunen, på tvers av generasjoner, kulturer og sosiale merkelapper. Målgruppa er 

mennesker som av ulike grunner er spesielt utsatt for ensomhet og utenforskap. Unge/eldre uføre, 

innvandrere, pensjonister, personer med fysiske eller psykiske helseplager.Samtidig skal dette være et 

alminnelig miljø for alle. I så måte er målgruppen for prosjektet alle innbyggerne i kommunen. Skal en lykkes 

med å motarbeide utenforskap og skape et «grønt skifte» må hele lokalsamfunnet være med. En 

delmålsetting med prosjektet er at kirken lokalt kan initiere til samarbeid og samskaping på tvers av sektorer 

i kommunen. Gjennom et slikt prosjekt ønsker den lokale kirken at diakonien skal bli mer synlig i 

lokalsamfunnet og være en brobygger som er med å bygge gode lokalsamfunn. Senteret ønsker vi derfor å 

utvikle som et samskapingsprosjekt mellom mange aktører i Midt Telemark kommune.Midt Telemark 

kommune er et aktivt og engasjert lokalsamfunn, med stor aktivitet både kirkelig, kulturelt og sosialt. I 

kommunen finnes det per i dag mange ulike aktører som jobber med disse to samfunnsutfordringene på 

ulike måter. Formålet med dette prosjektet er at de ulike aktørene inviteres inn i et felles 

samskapingsprosjekt hvor vi sammen forhåpentligvis kan få til noe som både blir mer enn summen av 

delene, men også et supplerende tilbud. Flere aktører, som kirken, NAV og IDEA, savner gode arenaer å 

jobbe med disse samfunnsutfordringene på. Det samme gjelder bærekraftig utvikling. Skal en lykkes med «et Vi ønsker å ha yoga i en livssynsåpen gruppe, 10 ganger hvert halvår; høst 2022, vår og høst 2023.Vi har tatt 

utgangspunkt i bærekraftsmål 3 God helse og 10 Mindre ulikhet. Vi har også latt oss inspirere av  Kirkenes 

Verdensråds helsedefinisjon. Vi samarbeider med yogalærer og Bøler frivillighetssentral og Frisklivssentral 

om å nå ut til riktig målgruppe for tiltaket.Yoga har i vesten blitt et attraktivt tilbud, en treningsform og en 

vei til bedre fysisk og psykisk helse for mange. Det er imidlertid et kostbart tilbud og favner derfor ikke alle 

grupper i samfunnet. Vi ønsker å tilby yoga som en mulighet til å delta i en aktivitet som er attraktiv i 

samfunnet, som kan bidra til økt fysisk og psykisk helse, som gjennomføres på en måte som er sensitiv og 

bevisst når det kommer til menneskers livs- og ev. traumeerfaringer, og som kan ha en behandlende og 

symptomlindrende effekt på stress- og traumerelaterte utfordringer. Vi har inngått samarbeid med bydelens Vi ønsker å utvikle og etablere et senter for sorgstøtte i Tønsberg. Kirken skal være initiativtager til et bredt 

faglig og tverretatlig samskapings-arbeid som skal gi etterlatte og pårørende et systematisk og tilgjengelig 

tilbud om sorgstøtte. Samarbeidspartnere er i første rekke kommuner i nærområdet, helseetater og  

organisasjoner. Ved en styringsgruppe vil vi kartlegge funn fra forskning, tilgjengelige ressurser, eksisterende 

tilbud og uttrykte behov, før vi definerer hvilke tilbud som vil være hensiktsmessige å tilby i et slikt senter. Et 

delmål er å se på kirkens egen struktur for oppfølging etter begravelser. Et slikt tverrfaglig og tverreetatlig 

senter vil være et pionerprosjekt og gi muligheter for flere nyskapninger, som f.eks lavterskel dagtilbud for 

familier og sorgweekend for ungdom. Det vil også kunne bryte ny grunn for kirken i møte med næringsliv.Vi 
Målet er at alle skal få være med i trosopplæring og kirkens fellesskap. Målet er også å bedre 

kommunikasjonen i samtaler, trosopplæring, kirkelige handlinger, kor og annet.Målet er å gi mennesker et 

religiøst språk uavhengig av utfordringer med tale.Målgruppen er personer som har utfordring med å 

kommunisere, og ansatte og frivillige i kirkenSamarbeidspartnere er menigheter, koret Syng med oss 

Inkluderingspresten i Borg og produsentene av Tale Bustehale.
Vi ønsker gjennom å arrangere kurs i vår samtalemetodikk, å bidra til at menighetene oppleves som et godt 

og inkluderende felleskap og at nestekjærligheten kan få blomstre i menighetene. Vi vet at vår 

samtalemetodikk fungerer selvmordsforebyggende. Vi ønsker sammen med våre medlemsmenigheter å 

bidra til å gjøre ansatte og frivillige i Den Norske Kirke trygge i rollen som sjelesørgere, slik at vi sammen kan 

skape mer himmel på jorden. Gjennom prosjektet og økt fokus på samhandling utvikler vi vår felles diakonale 

plattform og bidrar til å fremme god helse og livskvalitet for den enkelte samtidig med at vi reduserer 

ulikheter ut fra geografisk tilhørighet i Hamar bispedømme.



Hovedformålet til prosjektet Tid for samtale er både å senke terskelen for å etterspørre noen å samtale med, 

og å vise at diakonene er tilgjengelige, uavhengig av trostilhørighet.Vårt fokus er mennesker i sårbare 

situasjoner som kirken ofte ikke når med andre tilbud, og de som er mellom 25 og 45 år og er 

yrkesaktive.Ved å videreutvikle prosjektet Tid for samtale mener vi at vi styrker og utvikler eksiterende 

samarbeid med kommunene og andre instanser, og slik sett kunne bli et gode for innbyggerne i deres ulike 

livssituasjoner. Vi anser prosjektet "Tid for samtale" som nyskapende i organiseringsform, og således kan ha 

overføringsverdi/implementering til andre menigheter og bispedømmer. Prosjektet initierer og utvikler 
Prosjektet vil etablerer go reetablere 13-20 i Bergen, et samtaletilbud for ungdom mellom 13-20 år. 

Prosjektet vil samhandle med alle øvrige aktører i lokalsamfunnet som arbeider med ungdom i 

aldersgruppen, og målet er forebygging og bedret psykisk helse. Prosjektet vil også utvikle metodikk knyttet 

til frivillighet i kraft av refleksjonskurs vedrørende grenseoverskridende atferd, makt, roller og varsling. 

Prosjektet supplerer det øvrige hjelpetilbudet som har øange ventelister, rommer alle ungdom, og 

forebygger ulikhet i hjelpeapparatet grunnet ingen henvisning eller betaling.
Vårt mål er å lage et gjenbruksrom i et lokale vi har i kirkens kjeller. Vårt mål er å lage til et lavterskeltilbud 

der alle som ønsker det kan komme og bytte klær, leker og utstyr. Ved at gjenbruksrommet er åpent for alle 

vil vi senke terskelen for de som synes det er vanskelig å be om hjelp. Tilbudet skal være åpent for alle. Det 

søkes om midler til å ansette en diakon i en prosjektstilling som kan få eierskap til prosjektet. Vårt mål er at 

prosjektet vårt skal være mer eller mindre selvgående ved hjelp av frivillige etter en toårs periode.Prosjektet 

er nyskapende og har overføringsverdi til andre menigheter. Det vil også bidra til at vi systematisk kan utvikle 

frivillig engasjement og medvirkning. Prosjektet er også knyttet til flere bærekraftsmål som: 10) Redusere 

ulikhet, 12) Ansvarlig forbruk og produksjon, 13) Stanse klimaendringene.

En fagdag om fattigdom for frivillige og ansatte i DNK med mål om å skape engasjement og kunnskap rundt 

fattigdomsproblematikk, multikulturelle byområder og sosial urettferdighet. Fagdagen vil belyse flere 

bærekraftsmål og bidra til samskaping med kommune og frivillighet. I tillegg vil det være en dag som er 

preget av mange ulike innfallsvinklinger og fagområder. Fagdagen vil se på tema igjennom 

diakonivitenskaplige briller  og bidra til bredere kunnskap i hele DNK.
Gildeskål menighet vil gjennom konfirmantåret 2022/23 gjennomføre en tur til Roma som et ledd i utvikling 

av ny pedagogikk for konfirmanttiden, samt utvikle samvirket mellom konfirmantene og andre prosjekter 

som foregår i kommunen. Dels henger dette sammen med kirkestedprosjektet og pilegrim, dels henger det 

sammen med arbeide frivillighetssentralen lokalt bistår overfor økt livskvalitet for eldre i kommunen. 

Prosjektet er nyvinnende som pedagogisk opplegg, det gir en helsemessig gevinst for den enkelte som er 

med gjennom å fokusere på å bruke kroppen for å oppleve viktige elementer av kristen tro, særlig knyttet til 

arkitektur, opplevelse av kunst og liturgi.



Vi søker om kr 500.000 til bygging av samtalerom i kirka vår.Dette blir et rom som brukes i samarbeid med 

ungdomskafeen vår, da den ligger i samme del av kirka, ved samme inngang. Vi tar kontakt med 

frivillighetskoordinator og ansvarlig for barn og unge i kommunen med tanke på samarbeid vedrørende 

ungdommenes behov for samtaleoppfølging. Vi er en liten kommune, med kort vei mellom kirke og 

kommune som gjør det svært aktuelt med kirke- kommune/ skole-samarbeid. Vi har allerede i flere år 

samarbeidet med kommunen for å arrangere opplegg rundet verdensdagen for psykisk helse, som har hatt 

stor suksess. Her treffer vi ungdommene, og de voksne/ eldre på et gruppenivå, der samtalerommet kan 

treffe og følge opp personer på indvidnivå.Vi ønsker å starte med å ha åpent på dagtid en dag i uka, der 

målet er at ungdommene får lov å komme til oss for samtale i skoletiden, slik de kan med helsetilbud. Kirka 

vår ligger i umiddelbar nærhet til en av 3 en-til ti-skoler i bygda vår, i tillegg til ca 1 km fra bygdas vgs. Vi 

initierer til kontakt og samarbeid med skolene i kommunen vår. Vi har og frivillige som er med på 

ungdomskafeen på fredagskvelder, som fristiller diakonen til å kunne tilby samtaler på kveldstid, i starten av 

helga. Dette vil være et unikt tilbud, da de fleste andre samtaletilbud normalt sett er stengt på kveldstid. Vi 

har etablert et etter-skole-tilbud hver tirsdag i kafeen vår. Da kommer ungdom rett etter skoletid og snakker, 

spiller spill og gjør lekser. Her vil det og bli mulighet til å samtale med diakonen ved behov.Rommet vil bli 

liggende rett ved kjellerinngangen i kirka, der ungdommene er vant til å gå inn. Denne inngangen er deres, 

der alt som er tilbud til de starter fra. Dette gjør det kjent og terskelen for å komme inn der er mindre, enn 

om de måtte gå inn kontorinngangen. Samtalerommet vi også bli brukt av nabomenigheten vår, Randaberg 

menighet, noe som gjør det til et samarbeid mellom flere organisasjoner og frivillige aktører. I tillegg til 

individuelle samtaler, vil rommet bli brukt til gruppesamtaler og opplæring. Målet er å kunne gi 

ungdomslederne våre en innføring i god samtalemetodikk, som vil gjøre dem mer rustet til å hjelpe og støtte 

hverandre gjennom ungdomstiden.Vi tenker at dette prosjektet er nyskapende, med tanke på tilknytningen 

til allerede godt etablert ungdomsarbeid som trekker opp imot 60 ungdommer, i tillegg til en åpen og tydelig 

profil i bygda vår. Dialogen mellom kirken og kommunen om ungdommers behov er åpen og preget av tillit Prosjektet "Hjerterommet" er Nannestads store diakonale satsning i et samarbeid mellom kirke, kommune 

og frivilligheten. Målgruppen er vanskeligstilte i Nannestad og omegn, der målet er å gjøre konkrete tiltak 

som Matutdeling, språk- og arbeidstrening, gjenbruk og kafevirksomhet med bakgrunn i diakoniens 4 

grunnsøyler og med bærekraftmålene som en integrert del av Nannestads Diakoniplan

Gjøre ansatte på sykehjem med fler- eller fremmdkulturell bakgrunn bedre i stand til å kjenne til, ivareta og 

utføre oppgaver knyttet til beboere ved sykehjem sine behov knyttet til sitt trosliv som tar utgangspunkt i 

den norske kirkelige tradisjon.

Dette prosjektets mål er å videreføre en ordning med middager til småbarnsfamilier en gang i måneden. 

Tilbudet har blitt godt mottatt i kommunen, og vi ser et behov for å utvide målgruppen med å inkludere 

eldre, i og utenfor institusjon. Vår samarbeidspartner "Sømna Gomatlag" og vi ønsker å utvikle prosjektet, 

ved å invitere til samarbeid med andre aktører. Formålet er å skape møteplass på tvers av generasjoner, 

gjennom regelmessige aktiviteter omkring et sunt måltid. Vi oppfyller kriteriene ved at dette er nyskapende, 

og det er høy grad av overføringsverdi i dette til andre menigheter. Vi har i søknaden redegjort for hvordan vi Vi har et stor ønske om å skape et aktivitetstilbud for mennesker i alderen 13-20 år. Vi ønsker midler til å 

bygge "Garasjen" et samskapnings og sosial innovasjons prosjekt. Vår diakon i samarbeidsområdet Østsiden 

er utdannet innen innovasjon/ rus/ psykiatri noe som vil komme godt med i arbeidet med ungdom. 

Innovasjon og samhandling er spennende og det er viktig at også DNK tør å tenke nytt i forbindelse med 

samskapning og innovasjon. Relasjonsbygging, verdier, nytenkning og gjøre ting sammen er et fremadrettet 

fokus for DNK - folkekirken.

Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta på kirkens arrangementer, også om de er forhindret fra å 

fysisk kunne møte opp i kirka. Vi ønsker å utvikle et bærekraftig og inkluderende menighetsliv også ved å 

benytte de tekniske mulighetene som er tilgjengelige i dag. Det som har hindret oss i å få til dette til nå, er 

først og fremst økonomi, så vi håper dette kan hjelpe oss i gang. Prosjektet er nyskapende for menigheten 

vår, og har overføringsverdi til andre menigheter. Det kan knyttet opp til ett eller flere bærekraftsmål og 

inviterer til samskaping mellom kommune, menighet, frivillige og ansatte.



Målsettingen er å forankre et gjensidig samarbeid mellom Ålesund og Volsdalen Menighetspleie og den 

kommunale hjemmetjenesten i Ålesund kommune. -Gjennom dette å gi sårbare eldre et helhetlig 

omsorgstilbud i sitt hjem og hverdagsliv, med spesielt søkelys på ivaretagelsen av åndelige og eksistensielle 

behov.-Gjennom dette å benytte og utruste frivillige eldre som en ressurs i hjemmeomsorgen.Prosjektet 

retter seg for det første mot sårbare eldre som har behov for hjemmeomsorg, og for det andre mot frivillige 

eldre som ønsker å bidra som ressurser i hjemmebasert omsorg. Akkurat som befolkningen generelt er 

forskjellige er også de eldre ulike. Å kjempe for menneskets uendelige verdi og retten til et livslangt verdig liv 

for alle er derfor et fundamentalt diakonalt anliggende. Å benytte seg av eldre sine ressurser kan være med å 

dekke de store behovene, også innenfor omsorgstjenesten i samfunnet. Frivillig engasjement kan også ha 

helsefremmende effekt for den frivillige selv, og er dermed også diakonalt i seg 

selv.Hovedsamarbeidspartnerne i prosjektet er:1)MENIGHETSPLEIEN-Styret-Den ansatte diakon2)KIRKEN-

Kirkerådet (Innovasjonsmidler, dialog, markedsføring og lansering)-Bispedømmet-Menigheten3)KOMMUNEN-

Helse og omsorgskomiteen-Enhetsledelsen i Pleie og omsorgAktuelle faginstanser vi vil samarbeide med, 

knyttet til veiledning, råd og inspirasjon er Senter for aldersvennlig Norge, Verdighetssenteret og 

Samvirkende Menighedsplejer i Danmark. Dette prosjektets anliggende er å forankre et samarbeid mellom 

Menighetspleien og kommunen, der kommunikasjon og samspill mellom kommunen og Menighetspleien, 

kan flyte godt. Etter endt prosjektperiode ønsker vi at pleie- omsorgstjenesten vet hvem de kan kontakte når 

de møter mennesker som er ensomme eller trenger mer sosial kontakt. Vi mener det er viktig at brukernes 

åndelige og eksistensielle behov blir kartlagt og tatt på alvor. Vi ønsker klare avtaler og rutiner for hvordan vi 

kan samhandle fruktbart og bærekraftig. Vi har våre tanker og idéer, men tenker det er viktig med samarbeid 

og gjensidig kommunikasjon helt fra starten. Derfor kan ikke vi nå skissere konkret hvordan avtalen skal ta 

form. Dette prosjektet er nyskapende fordi vi utnytter muligheten til å gi det tradisjonelle og verdifulle 

menighetspleiearbeidet, en ny drakt som passer inn i vår tid. Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen 

fremstår som unik i landet vårt i dag. Derfor mener vi at vi har en ekstra anledning til å være et tilnærmet 

pilotprosjekt på dette området, og gjøre erfaringer som kan videreformidles til andre menigheter. Vårt 

prosjekt er knyttet opp mot FNs bærekrafts mål nummer 3, som omhandler god helse og livskvalitet, og 

nummer 10, om å redusere ulikhet. God helse og livskvalitet fordi vi gjennom samhandlingen vil kunne gi Forventet effekt:Etter det to-årige prosjektet forventer vi å ha -Etablert en praksis som åpent diskuterer ulike 

løsninger med arbeidstaker for å få tak i motivasjon for å være i jobb, samt hva de frykter. Dette bør være 

førende for de løsninger som legges for den enkelte (brukerstyrt). -Skissere en ny løsning sammen med NAV 

som åpner for at arbeidsgiver kan få dekket prosentvis del av arbeidstakers lønn. -En rapport over arbeidet 

inkludert erfaringsbasert beskrivelse av foreslåtte tiltak.- Dette er integrering, det hindrer utenforskap og det 

vil gi vekst.
Vi ønsker at UngSorg skal bli Den norske kirkes sorgstøttetilbud i møte med barn og unge. Vi ønsker å 

utarbeide ressurser, som kan samles i Den norske kirkes ressursbank, til bruk i møte med barn og unge i sorg 

og kriser.Gjennom dette prosjektet ønsker vi å synliggjøre og videreutvikle kirkens kompetanse på og møte 

med barn og unge i sorg.Vi mener at dette prosjektet har en stor overføringsverdi for Dnk nasjonalt og de 

lokale menighetene. Vi opplever også at det er store kunnskapshull i forskningen rundt kirkens møte med 

sorg, disse hullene ønsker vi å være med å legge til rette for å fylle.Prosjektet er et samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, både frivillige og kommunale. Ås menighet er 

"eier", men prosjektet omfatter hele Søndre Follo prosti. Prostidiakonen som jobber i hele prostiet vil være 

sentral i arbeidet, likeledes prosten.Samarbeidspartnere er både det interkommunale (til tross for navnet) Ås 

læringssenter, turlagene i de ulike kommuner, Frivilligsentralene i de ulike kommuner, Videre SOS- barnebyer 

og stiftelsen RKF.Målgruppen er primært innvandrere og flykninger som er nye i lokalmiljøet og mangler 

sosialt nettverk. Men, gjennom samarbeidet med SOS Barnebyer og Sammen - familie kan også "etnisk 

norske" utsatte familier nås. VI håper å utvikle et program som medvirker til integrering og hindrer 

utenforskap, som vi beskriver tidligere i søknaden. Derfor mener vi at prosjektet svarer til formål og kriterier 
God integrering av flyktninger, styrke kirke/kommunesamarbeid, styrke det økumenisk-diakonale 

samarbeidet. Målgruppe: flyktninger. Det skal etableres et velkomstsenter som skal være et møtested, 

ressurssenter og et sted som hjelper flyktninger videre inn i menigheter, aktiviteter, arbeid og sosiale 

fellesskap. Prosjektet bidrar til god helse og økt livskvalitet og reduserer ulikhet.



 Dette er en søknad til en kompetanseheving inn i en etablering av et diakonalt arbeid blant ungdom i 

sårbare livssituasjoner i Skien. Skien kirkelige fellesråd søker om midler for å muliggjøre en sertifisering fra 

FlexID av våre to ungdomsdiakoner, som jobber i prosjektet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 

kirken, frivilligheten og kommunen. FlexID brukes som metode i flere instanser i kommunen for å møte og 

støtte ungdom med flerkulturell bakgrunn. En sertifisering av våre ungdomsdiakoner vil gi både økt 

kompetanse og større muligheter til samskapingsarenaer.



Søknadsu

m

Innvilget 

sum

Vurdering

700000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

101175 0

Søknaden faller utenfor 

kriteriene

700000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

200000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

450000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.



150000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

500000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

570000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

400000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

50000 0

Søknaden faller utenfor 

kriteriene



500000 0

Søknaden faller utenfor 

kriteriene

350000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

661200 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

195000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

700000 0

Søknaden faller utenfor 

kriteriene

1150000 0

Søknaden faller utenfor 

kriteriene



700000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

700000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

570000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

320000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.

500000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.



100000 0

Ut fra den totale økonomiske 

rammen, nådde ikke 

søknaden opp i 

konkurransen med andre 

søknader.


