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Tilsagn om tildeling av skjønnsmidler 

Vi viser til e-post 21. august 2020 fra Fylkesmannen i Nordland, med søknader fra Hamarøy 

og Narvik kommune om skjønnsmidler til videreføring og oppfølging av tiltak/aktivitet under 

Jasska/Trygg. Søknad fra Árran var en del av Hamarøys søknad. Departementet tildeler med 

dette totalt 4 millioner kroner over en toårsperiode, fordelt med 1 million kroner per år i 2021 

og 2022 for henholdsvis Hamarøy og Narvik kommuner. I tillegg gir departementet tilsagn på 

1 million kroner, fordelt med 500 000 kroner per år i 2021 og 2022, for å videreføre arbeidet 

med kultur- og tillitskapende tiltak opparbeidet i Jasska. Disse midlene utbetales til Hamarøy 

kommune, men skal tilgodeses Árran.  

 

Prosjekt Jasska/Trygg var et tidsavgrenset prosjekt, som varte fra sommeren 2017 og ut 

2019. Det ble bevilget 9,9 millioner kroner til prosjektet fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Departementet mottok styrets og prosjektleders sluttrapport 

og evaluering i mai 2020. Med sluttrapportene anser departementet prosjektperioden som 

avsluttet.  

 

Etter departementets syn er søknadene fra Hamarøy og Narvik kommuner om skjønnsmidler 

til fortsettelse av prosjektet, for omfattende, både i omfang og omsøkt beløp. Omfanget er 

større enn det opprinnelige Jasska-prosjektet, og omfatter oppgaver som kommunene 

allerede er pålagt i lov (driftsoppgaver). 

 

Styringsgruppa for Jasska skriver i sin sluttrapportering at Jasska/Trygg har hatt 

måloppnåelse på fire av fem delprosjekter. Sluttrapporten fra prosjektlederen for 

Jasska/Trygg viste imidlertid at det fortsatt er utfordringer når det gjelder blant annet arbeidet 

med å forebygge vold og overgrep, og arbeidet med tillitsbygging. At prosjektet i hovedsak 

var forankret i Tysfjord kommune, som fra 1. januar 2020 har blitt innlemmet i Hamarøy og 
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Narvik kommuner, har gjort det mer krevende å sikre at erfaringene fra prosjektet blir bygget 

videre på i de nye kommunene. Det er derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

vurdering at det fortsatt bør gis støtte til videreføring av tiltak, med hovedvekt på 

implementering av resultater fra prosjekt Jasska/Trygg i de nye kommunene. Midlene skal 

konkret gå til tiltak for å styrke kompetansen om avdekking av vold og overgrep, opplæring, 

tillitbygging og og formidling av erfaringer fra Jasska til andre kommuner, samt til å utarbeide 

helhetlig oppvekstplan i kommunene, som ikke ble fullført i Jasska-prosjektet.  

 

Skjønnsmidlene vil, gitt budsjettmessig dekning, bli fordelt med 2 millioner kroner per 

kommune over to år, det vil si 1 million kroner per kommune per år i 2021 og 2022. 

Kommunene skal med dette sørge for viktig erfaringsoverføring fra Jasska/Trygg til de nye 

kommuneorganisasjonene, som begge er i en omstillingsfase. Erfaringer må også komme 

lokalsamfunnet til gode. 

 

Det er departementets vurdering at Árran bør inkluderes for å videreføre arbeidet med tiltak 

knyttet til kultur og tillit som er utviklet i Jasska/Trygg. Departementet gir derfor tilsagn på 

ytterligere 1 million kroner, fordelt med 500 000 kroner i 2021 og 500 000 kroner i 2022, som 

utbetales til Hamarøy kommune for å ivareta dette formålet. Midlene skal tilgodeses Árrans 

arbeid med disse tiltakene. 

 

Kriterier for tildelingen 

• Departementet legger til grunn for tildelingen av skjønnsmidler at fylkesmannen følger 

arbeidet tett.  

• Kommunene må jevnlig rapportere til Fylkesmannen i Nordland om bruk av midlene, i 

henhold til plan fra fylkesmannen. Fylkesmannen rapporterer til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

• Gjennomføringen av prosjektet skal gjøres som et samarbeid mellom de involverte 

aktørene. 

• Den kulturspesifikke dimensjonen i Jasska skal opprettholdes, selv om kostnadene 

må reduseres. 

• Midlene for 2021 og 2022 vil bli utbetalt etter anmodning fra Fylkesmannen.  

• De tildelte midlene skal brukes til å videreutvikle og implementere erfaringer fra 

Jasska-prosjektet, og kan ikke gå til å dekke det som er å anse om ordinær drift og 

utførelse av lovpålagte tjenester.  

 

Departementet gjør oppmerksom på eventuelt merforbruk ikke dekkes av departementet 

eller Fylkesmannen. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Jørgen Johnsen 

seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 
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