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Skjonnsmidler 2014
I proposisjon 146 S til Stortinget (Kommuneproposisjonen 2014), gir Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) signaler om det økonomiske opplegget for kommunene til neste år.
Som vanlig skal en del av rammetilskuddet til kommunene fordeles skjonnsmessig og
ansvaret for den kommunevise fordelingen er lagt til Fylkesmannen.
Kommunal- og regionaldepartementet har i kommuneproposisjonen for 2014 foreslått at den
samlete skjønnsrammen for 2014 blir satt til 2 653 mill. kroner. Av denne rammen fordeles
2 141 mill, kroner til kommunene og 512 mill, kroner til fylkeskommunene. Departementet vil
på vanlig vis fordele skjonnstilskuddet til fylkeskommunene og fastsette fylkesrammer for
skjønnstildelingen til kommuner. Fylkesmannen fordeler fylkesrammen på kommunene med
utgangspunkt i statsbudsjettet etter retningslinjer gitt av departementet.
Fylkesmannen vil med dette oppfordre kommunene til å komme med skriftlige tilbakemeld
inger på vesentlige utgiftsbehov eller betydelig inntektssvikt som ikke kompenseres av
inntektssystemet såkalte driftsmidler. Utgiftsbehovetlinntektssvikten må dokumenteres.
—

Det kan videre søkes om midler til prosjekter som går til innovasjons-, fornyings- og
utviklingstiltak såkalte prosjektmidler. Søknader om midler til prosjekter kan enten være
interkommunale tiltak eller tiltak i egen kommune. Hovedregelen er at det kan innvilges
midler inntil 50 % til finansiering av prosjekt. Når vektige grunner taler for det kan
hovedregelen fravikes.
—

6. april 2013 la regjeringen fram sin strategi «Nye vegar til framtidas velferd» for innovasjon i
kom munesektoren. I april 2013 la Helse- og omsorgsdepartementet fram stortingsmeldingene «Morgendagens omsorg» og «Folkehelsemeldingen» som begge også er viktige for
innovasjonsarbeidet i kommunene.
For 2014 skal det i tråd med tidligere gis midler til fornyings- og utviklingstiltak. Nytt av året er
imidlertid regjeringens ønske om at tilskudd av skjønnsmidler også skal bli gitt til
innovasjonstiltak og at disse skal prioriteres. Bestemte kriterier må være oppfylt før et tiltak
kan defineres å være innovasjonsprosjekt. Nærmere informasjon om søknadsprosessen og
kriteriene vil komme i statsbudsjettet for 2014 som fremlegges 14. oktober. Som varslet på
årets kommunekonferanse vil Fylkesmannen avsette 10 mill. kroner til interkommunale
innovasjon- og fornyingsprosjekter.
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I tråd med regjeringens politikk bør det lokale fornyingsarbeidet ha særlig fokus på syste
matisk kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet, effektiv ressursbruk, egenkontroll og økonomi
styring. Sektorovergripende og interkommunale prosjekter eller andre samarbeidsformer
innenfor disse temaene vil være særlig aktuelle. For å sikre innovasjons-, fornyings- og
utviklingsprosjektenes gjennomføring og overtøringsverdi mellom kommuner samt bevisst
pengebruk, må prosjektene dokumenteres.
Innenfor de føringer som legges sentralt, vil Fylkesmannen fortsatt gi høy prioritet til
søknader om støtte til iverksetting av relevant interkommunalt samarbeid.
Andre strategisk viktige innsatsområder for kommunal/interkommunalt fornyings- og
utviklingsarbeid vil være:
•
•
•
•

Utvikling av kommunale systemer for egenkontroll og kvalitetsutvikling.
Interkommunale samarbeidsprosjekter.
Samarbeids- og utviklingstiltak som er rettet mot barn og unge, jf. «Vårres unga
vårres fremtid».
Bedre utnyttelse av IKT, herunder digitaliseringsprogrammet, KommIT, utnyttelse av
fellesløsninger, m.m
—

Kommunene inviteres med dette til å gi skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon på
forhold av betydning for vår vurdering av skjønnsmiddelsøknadene (driftsmidler) innen 19.
august 2013.
Når det gjelder prosjekter, vil Fylkesmannen foreta 2. fordeling av skjønnsmidler medio
desember. Det kan derfor også søkes om prosjektmidler frem til 11. oktober i år. Søknader
innkommet etter denne dato behandles først ved 3. tildeling i 2014.
Nye søknadsskjema for driftstiltak og prbsjekt vil bli lagt ut pä vår hjemmeside
(www.fylkesmannen.no/nordland/) innen 15.07.13. Som en forenkling er det fra og med
2012 lagt opp til å søke elektronisk. Skjema må være fullstendig utfylt og nødvendig
dokumentasjon vedlagt for at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til innkomne søknader.
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