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Tilskudd til kommunale skolevegtiltak 2023 
 
Innlandet fylkeskommune bevilger hvert år tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 
på skoleveg. Tilskuddsrammen i 2022 var på 8,8 millioner kroner. Den vurderes årlig ut fra 
vedtatt fylkesbudsjett og prioriteringer i årsplanen for fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  
Tilskuddene fordeles etter søknader fra kommunene, og vedtas av FTU. Midlene skal nyttes 
til tiltak på kommunale veger, for å sikre trafikkmiljø og ønsket atferd der hvor 
skoleelever/barn ferdes. Det kan søkes om midler til både fysiske tiltak og opplæringstiltak. 
 
Kommunene bes spesielt om å vurdere tiltak for redusert biltrafikk i skoleområdet og som 
legger til rette for at barn og unge kan gå eller sykle til skolen - «hjertesone» - og styrket 
trafikkopplæring. Merk at tiltak knyttet til hjertesoner etableres i umiddelbar nærhet av 
skolen, mens ordinære skolevegtiltak kan gjelde vegen til og fra skolen. Til hjertesonetiltak 
kan det også søkes om tilskudd til skiltpakker, spesielt utformet til bruk i skoleområdet. Mer 
informasjon om hjertesoner finnes på https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/    
 
I Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 er det avsatt en egen pott for tiltak på 
skoleveg. Tiltak på fylkesveg er derfor tatt ut av tilskuddsordningen, men mindre tiltak kan 
gjennomføres fortløpende innenfor handlingsprogrammet. Forslag/ønsker om tiltak kan 
komme fra både kommunen og fylkeskommunen. For å få en effektiv og god dialog om slike 
tiltak har Trafikksikkerhetsgruppa i Innlandet fylkeskommune bedt om å få oppnevnt en 
kontaktperson i hver kommune. Tiltak på kommunale veger som berører fylkesveger kan 
gjennomføres etter avtale med fylkeskommunen.  
 
Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av tiltakets kostnad. Erfaringsmessig er det ikke mulig å 
etterkomme ønsket om 50 % tilskudd til alle prosjektene på grunn av begrensede midler til 
rådighet. Skiltpakker til hjertesone og opplæringstiltak til en kostnad under 50.000 kroner 
har ikke krav om egenandel. 
 
Tiltak som er ferdig planlagt og finansiert med egenandel vil bli prioritert. Det gis ikke 
tilskudd til tiltak som er gjennomført i forkant av søknadsprosessen. Vi vil anmode de 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


 

  Side 2 av 2 

kommunene som ikke har oppdatert trafikksikkerhetsplan om å starte arbeidet med å få en 
slik plan utarbeidet eller revidert. 
 
Kommunen bes om å sende én samlet søknad om tilskudd, der følgende vilkår er oppfylt: 

1) Tiltakene må være høyt prioritert og nedfelt i en oppdatert, gyldig og politisk vedtatt 
trafikksikkerhetsplan. Eventuelt en ny plan under arbeid eller igangsatt revidering av 
tidligere plan. 

2) Tiltakene må være beskrevet og stedfestet (område, strekning, punkt). Legg ved 
oversiktskart som lokaliserer tiltaket i forhold til skole o.l. Bruk vedlagte 
søknadsskjema. 

3) Tiltakene må begrunnes. 
4) Det må foreligge en kostnadsberegning av hvert enkelt tiltak. Fysiske tiltak må ha en 

beregnet kostnad på minimum 50 000 kroner per tiltak. Skiltpakker til hjertesone og 
opplæringstiltak kan ha en lavere kostnadsberegning.  

5) Nødvendige grunnerverv skal være avklart før søknaden sendes. 
6) Kommunens egenandel må være avklart og bekreftet. 
7) Dersom det søkes om tilskudd til flere tiltak må de være innbyrdes prioritert. 
8) Kommunens trafikksikkerhetsplan eller bekreftelse på at ny plan er under 

arbeid/revidering skal vedlegges søknaden. 

Tiltakene skal være gjennomført innen 15. november 2023. Anmodning om utbetaling av 
tilskudd skal være mottatt hos Innlandet fylkeskommune innen samme dato. 
 
Søknadsskjema som skal nyttes finnes vedlagt dette brevet. 
 
Fristen for å søke om tilskudd er 15. januar 2023. Søknaden sendes på e- post til 
post@innlandetfylke.no  
 
Spørsmål om ordningen rettes til Marit Nyhuus, marit.nyhuus@innlandetfylke.no / tlf: 901 
94 372, eller Steinar Svensbakken, steinar.svensbakken@innlandetfylke.no /tlf: 414 61 378. 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marit Nyhuus 
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