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Kommuner i Troms og Finnmark 
 

  
 

Utlysning av prosjektskjønnsmidler 2020 

Av de totale skjønnsmidlene for 2020 på 124 millioner, besluttet Fylkesmannen å fordele 76,7 
millioner i forbindelse med statsbudsjettet, og holde tilbake 47,3 millioner. Av de tilbakeholdte 
midlene ble det besluttet å sette av inntil 17 millioner til prosjektskjønnsmidler for 2020.  
 
Prosjektskjønnsmidler for 2020  
Fylkesmannen kan gi en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 
kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i 
sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. 
Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, 
myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses 
bedre.  
 
Prosjektskjønnsmidlene har tidligere år vært fordelt på mange små prosjekter. Erfaringene med 
dette har vært blandet både i Troms og Finnmark. Mange av prosjektene har vært for små til å gi 
ønsket effekt og overføringsverdi mellom kommunene. På denne bakgrunn foreslås det at embetet i 
2020, som i 2019, støtter færre og større prosjektet, der flere kommuner går sammen om å søke 
prosjektskjønn. Dette innebærer at prosjektsøknader fra enkeltkommuner som det klare 
utgangspunkt ikke skal prioriteres i årets tildeling. 
 
Fylkesmannens hovedsatsingsområder i 2020 
 

Digital infrastruktur og digitalisering av tjenester  
Det er i ferd med å skapes store digitale forskjeller mellom kommunene i Troms og 
Finnmark. IKT-ressursene mange kommuner rår over brukes i stor grad til drift. IKT-personell 
har liten tid til å drive med digitalisering og få implementert nasjonale felleskomponenter. 
Når tjenester digitaliseres øker også kravene til teknologien i de kommunale datarommene. 
Mange kommuner har utfordringer med å henge med på den teknologiske utviklingen. Dette 
øker også risikoen for at det utvikler seg store variasjoner i IKT-kompetansen til kommunene.  
Fylkesmannen ønsker å støtte kommunale prosjekt som bidrar til å utvikle felles digital 
grunnmur for kommunene og til å utvikle og implementere løsninger for digitalisering av 
kommunale tjenester.  
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Kommunal planlegging 
Mange av kommunene i Troms og Finnmark har store utfordringer på planområdet. Dette 
gjelder både utarbeidelse av lovpålagte planer (for eksempel kommuneplanens samfunnsdel 
og arealdel) og rullering av disse. En annen utfordring er å få planene implementert, slik at 
de blir en del av kommunens styringssystem som de er forutsatt å skulle være. 
Prosjektskjønnsmidler på dette området kan søkes av kommuner som ønsker å gå sammen 
om å få utredet og etablert interkommunale løsninger (regionale plankontor) som kan 
ivareta behovet for utarbeidelse av lovpålagte planer. 
 
Barn- og unge - fyrtårnsatsinger 
Prosjektskjønnsmidler kan søkes av kommuner som ønsker å utvikle nye samarbeidsformer 
og tverretatlig innsats for barn og unge i sin nærregion. Innsatsen skal både ha en «alle-
barn»-strategi og en strategi for å sikre bistand til særlig utsatte barn. Prosjekter skal både ta 
sikte på å implementere anerkjente metoder og programmer, men også på å utvikle særlige 
tiltak som passer til målgruppen i lokalmiljøet som kan gi overføringsverdi til andre 
kommuner. Prosjektene må også kunne knyttes til barnerettigheter som fremgår av FNs 
barnekonvensjon.  I arbeidet må kommunene følgelig ha nær kontakt med representanter 
for barn og unge som kan gi viktige innspill til behov denne gruppen har, også gjennom 
digitale kommunikasjonsformer. Barn og unge bør gis plass i styrende organer for prosjekter 
som settes i gang. Kommuner som får midler, må påregne å spre kunnskap om erfaringer i 
prosjektene på ulike arenaer. 
 
Barnevern 
På barnevernsområdet er det i dag en rekke interkommunale barnevernstjenester som er 
organisert etter vertskommunemodellen. Det er imidlertid fortsatt behov for at flere 
kommuner, med små og sårbare barneverntjenester, vurderer muligheten for å etablere 
interkommunalt barnevernssamarbeid eller slutte seg til eksisterende samarbeidsløsninger. 
Det samme gjelder etablering eller videreføring av nettverkssamarbeid for å utvikle kvalitet, 
kontinuitet og kompetanse i tjenesten. 
 

Det kan også søkes om prosjektskjønnsmidler for å utvikle det interkommunale samarbeidet på 
andre kommunale tjenesteområder og for å etablere eller videreføre faglige nettverk som et ledd i 
arbeidet med å styrke kvaliteten på den kommunale tjenesteproduksjonen.  
 
 
Retningslinjer 
Det vises videre til vedlagte retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
retningslinjer om skjønnstildelingen for 2020.  
 
For at fylkesmannen skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene oppfylle følgende 
krav: 

 Prosjektmidlene skal benyttes til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke gis støtte 
til ordinær drift.  
 

 Det er kun kommuner som kan søke om midler og stå som ansvarlig for prosjektet. Men 
kommunene kan gjerne samarbeide med eksterne aktører, som for eksempel sosiale 
entreprenører, private selskaper eller fylkesmannsembetene.  
 

 For å få tildelt prosjektmidler, må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og 
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare 
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målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Så langt det er mulig, skal 
kommunen beskrive aktuelle virkemidler eller løsninger som skal testes ut i prosjektet.  

 
 Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter, da dette vil kunne 

overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen 
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Alle søknader som må behandles etter 
forsøksloven, skal oversendes departementet.  
 

 Tildeling av prosjektmidler skal skje gjennom den integrerte søknads- og 
rapporteringsdatabasen ISORD. Databasen skal kun benyttes i forbindelse med fordeling av 
midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. 
 

 Alle prosjekter må være forankret på rådmanns-/kommunedirektørnivå. 
 

 For å sikre forankring og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene går 
inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansieringen gjennom skjønnsmidler ikke kunne 
utgjøre mer enn 50 % av prosjektkostnaden for det enkelte år.  
 

 Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om 
kommunal egenandel, skal prosjektskjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne 
egenandelen.  
 

 Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av hvilke 
prosjekter de vil søkes skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte til flere 
prosjekter krever vi at disse settes opp i prioritert rekkefølge. Dette gjøres ved å merke 
søknadene med prioritet i ISORD.  
 

 For å kunne sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal 
resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til læring 
og erfaringsutveksling mellom kommunene.  
 

 Kommunen må opplyse om der er søkt/innvilget støtte fra andre finansieringskilder til 
prosjektet.  
 
 
 

Søknadsprosedyre og søknadsfrist 
 

Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 15. februar 
2020.  
 
Alle søknader skal sendes i søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere beskrivelse av 
databasen og informasjon om brukerveiledning finnes her:  
 
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-
prosjekter/prosjektskjonn/ 
 
Vi gjør til slutt oppmerksom på at skjønnsmidlene til fornyings- og omstillingsprosjekter er en del av 
rammetilskuddet til kommunene som overføres terminvis 10 ganger i året. Vi tar sikte på å utbetale 
innvilgede prosjektmidler for 2020 over rammetilskuddet til kommunene for i april 2020.  

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-prosjekter/prosjektskjonn/
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/kommunal-styring/kommuneutvikling-prosjekter/prosjektskjonn/
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Dersom det er spørsmål kan dere kontakte: 
 
Gøril Toresen: gotor@fylkesmannen.no  telefon 77 64 20 88 
Jan-Peder Andreassen: fmtrjpa@fylkesmannen.no telefon 77 64 20 40/414 70 466 
Espen Larsen: fmfiela@fylkesmannen.no  telefon 78 95 03 06   
 
 

 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
NYE SENJA KOMMUNE FRA 01.01.2020 
UNDER FORHÅNDSREGISTRERING 

c/o Tranøy kommune, 
Vangsvikveien 298 

9304 VANGSVIK 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
NYE HAMMERFEST KOMMUNE 01.01.2020 
UNDER FORHÅNDSREGISTRERING 

Rådhusplassen 1 9600 HAMMERFEST 

mailto:gotor@fylkesmannen.no
mailto:fmtrjpa@fylkesmannen.no
mailto:fmfiela@fylkesmannen.no
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Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
    
    
    
    


