
Pilot for programfinansiering – 2020-2022 
 

Side 1 

Søknadsskjema om deltakelse i pilot for programfinansiering 
 
Søknadsfrist: Søknaden må være fylkesmannen i hende 31.05.2019. Søknaden sendes elektronisk til 
Fylkesmannen i Innlandet og merkes Sak 2019/10445 
 
Opplysninger om søkerkommunen 

Kommune:  Fylke:  

Kontaktperson (kp):  Stilling kp:  

Telefon kp:  E-post kp:  

 
Om søknaden 
Søknaden skal være kort. Kommunen skal gi en overordnet beskrivelse av tiltakene eller tjenestene 
man ønsker å teste ut. Dette må være tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig samarbeid i 
kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester.  
 
I tillegg skal søknaden inneholde en overordnet situasjonsbeskrivelse og egenvurdering av 
kommunenes tversektorielle samarbeid. 
 
Beskrivelsene gis ved å fylle ut feltene i skjemaet nedenfor. 
 
Søknaden skal være forankret i kommunen gjennom at den må være politisk behandlet og vedtatt. 
Slikt vedtak skal følge som vedlegg til søknaden. Hvis politisk behandling ikke er mulig før 
søknadsfristen utløper kan vedtaket ettersendes.  
 
Det er ikke nødvendig å legge ved øvrige vedlegg til søknaden. 
 
Hva er et tiltak? 
Et tiltak er i denne sammenheng endringer i kommunenes måte å arbeide på for å styrke 
samordningen av tjenester på tvers av sektorer og/eller endringer som gir bedre tjenester slik at 
effektmålene for piloten nås. Effektmålene fremgår i punkt 2.1 i bakgrunnsdokumentet «Pilot for 
programfinansiering – 2020-2022».  
 

Mål for deltakelse Hvorfor? 

Beskriv kort hvorfor kommunen 
ønsker å delta 

 
 
 
 

Egenvurdering Beskrivelse og vurdering 

Gi en kort situasjonsbeskrivelse og 
vurdering av kommunens 
tverrsektorielle samarbeid 
 

 

Forankring og involvering Hva/hvem/hvordan? 

Beskriv kort hvilke tiltak 
kommunen ønsker å teste ut 
 

 

Beskriv kort hvordan kommunen 
skal ivareta tverrfaglig og 
tverretatlig involvering i utvikling 
og gjennomføring av tiltakene 
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Beskriv kort hvordan kommunen 
vil praktisere brukerinvolvering i 
utviklingen av tiltakene og hvordan 
slik involvering vil skje 
 

 

Beskriv administrativ forankring  
 

Beskriv politisk forankring   
 
(Hvis søknaden ikke er politisk behandlet og vedtatt, angi her 
når slik behandling vil finne sted.) 
 

Bistand med utviklingsarbeidet Hvorfor og type bistand 

Ønsker kommunen bistand fra et 
UH/kompetansemiljø i 
utarbeidelsen av nullpunkts-
analysen og/eller tiltakene 
kommunen skal test ut? 
 

 
 
 
 

Andre kommentarer Kommentar 

Andre kommentarer kommunen 
ønsker å gi angående søknaden 

 
 
 
 

 
 
 
Dato:  
 
Søknaden er sendt inn av:  


