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Informasjon om skjønnsmidler for Nordland 2023 

 

Statsforvalteren i Nordland fordeler også i år skjønnsmidler til kommunene. For 

2023 har Nordland fått tildelt kr 70.8 mill. Midlene vil bli fordelt etter søknad på 

følgende måte:  

 

1. Prosjektskjønn  

2. Felles satsinger   

3. Særskilte forhold i enkeltkommuner  

4. Kriseskjønn 

 

1. Prosjektskjønn – søknadsfrist 28.02.23 

 

Av fylkesrammen settes inntil 40 mill. kr av til kommunale utviklingsprosjekter.  
 

Satsingsområde 2023:   

 

• Interkommunalt samarbeid 

 

Over tid har omfang av kommunale oppgaver økt, samtidig som kravene til 

kommunal tjenesteproduksjon og forvaltning har blitt forsterket. Kommunene i 

regionen står overfor demografiske utfordringer i form av synkende innbyggertall 

samtidig som vi blir flere eldre. En del kommuner har signalisert økende 

utfordringer med å håndtere de ulike oppgavene. For at kommunene skal løse sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte, legger derfor Statsforvalteren opp til økt 

satsing på interkommunalt samarbeid. FN sine bærekraftmål er styrende, og 

samarbeid som styrker måloppnåelsen er viktige premisser også for disse 

overordnede mål. 
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Dersom interkommunalt samarbeid skal være en aktuell strategi for å ivareta rollen 

som generalistkommune, må det interkommunale samarbeidet løftes til et nytt nivå 

sammenlignet med det som er tilfellet i mange regioner i dag. Det vil være behov 

for faste samarbeidskonstellasjoner med felles digital infrastruktur som driftes og 

utvikles interkommunalt. De faste interkommunale samarbeidskonstellasjonene 

bør ha et befolkningsgrunnlag som gjør at de kan håndtere det vesentligste av de 

oppgavene som generalistkommunene har ansvar for. 

 

Statsforvalteren ønsker å bruke prosjektskjønnsmidlene for å initiere faste 

balanserte samarbeidsstrukturer. Hensikten med denne innrettingen av 

skjønnsmidlene, er å utvikle sterkere fagmiljøer og minske sårbarheten på 

ressurser. Målet er at kommunene i Nordland i større grad skal klare å tilby 

likeverdige tjenester og ivareta rettsikkerheten til sine innbyggere.  

 

Prosjektskjønnsmidlene i 2023 vil derfor kunne gis til prosjekter som tar sikte på å  

  

• ta stilling til hvilke oppgaver/ tjenesteområder det er behov for å utvikle 

samarbeid rundt 

• utrede muligheten for forpliktende samarbeid på tvers av 

kommunegrensene (balansert vertskommunemodell) 

• kartlegge aktuelle samarbeidspartnere   

• innlemme arbeidet i den langsiktige kommuneplanleggingen 

• Unntaksvis vil det kunne bevilges støtte til prosjekter initiert av 

statsforvalteren som er viktige for regionen 

 

Søknadskriterier prosjektskjønn 

For at Statsforvalteren skal kunne tildele prosjektmidler, må prosjektene oppfylle 

følgende krav: 

 

• En kommune søker på vegne av de andre i samarbeidskommunene 

• Prosjektmidlene skal benyttes til prosjekter med formål om å opprette nye 

former for interkommunale samarbeid, etter en balansert 

vertskommunemodell, herunder prosjekter som over tid vil bidra til en mer 

bærekraftig oppgaveløsning. 

• Det er kun kommuner som kan søke om midler og stå som ansvarlig for 

prosjektet. Kommunene kan imidlertid gjerne samarbeide med eksterne 

aktører som for eksempel sosiale entreprenører, private selskaper eller 

statsforvalterembetene. 

• For å få tildelt prosjektmidler, må kommunene i søknaden kunne vise til klare 

målsettinger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Så langt det er mulig, 
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skal kommunene beskrive aktuelle virkemidler eller løsninger som skal testes 

ut i prosjektet og mulig overføringsverdi til andre kommuner. 

• For å sikre overføringsverdi mellom kommunene, skal resultatet av 

prosjektet dokumenteres gjennom en sluttrapport. Prosjektrapportene, vil bli 

gjort tilgjengelig på nettstedet: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no 

• Prosjektene må ha kommunal egenfinansiering med minst 50%, hvor 

skjønnsmidlene kan dekke opp til 50% av totalutgiftene. 

• Søknad må prioriteres, kvalitetssikres, samordnes og sendes inn av 

kommunedirektør. 

• Det gis ikke støtte til ordinær drift og utgifter til investering i utstyr m.m. 

• Statsforvalteren gir heller ikke støtte til rene næringsutviklingsprosjekter, da 

dette vil kunne overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape 

uklarhet om ansvarsfordelingen mellom statsforvalteren og 

fylkeskommunen. 

• Alle søknader som må behandles etter forsøksloven, skal oversendes 

departementet.  

• Søknad om prosjektskjønn sendes inn via prosjektportalen  

• http://prosjektskjonn.fylkesmannen.no 

 

2. Felles satsinger - søknadsfrist 01.06.23  

Det kan være aktuelt å utvikle samarbeid mellom kommuner og andre aktører, 

herunder statlige og regionale myndigheter om felles satsninger i fylket vårt. Dette 

vil vi komme tilbake til i 2023.  

 

Søknad fellessatsinger:  

• Søknadsskjema legges ut på statsforvaltere.no i januar 2023.     

 

3. Særskilte forhold i enkeltkommuner - søknadsfrist 01.06.23 

Formålet med skjønnstilskuddet er blant annet å fange opp lokale forhold som ikke 

ivaretas godt nok gjennom de ordinære kriteriene i inntektssystemet eller gjennom 

andre tilskuddsordninger.  

 

Søknad særskilte forhold:  

• Søknadsskjema legges ut på statsforvaltere.no i januar 2023.       

 

4. Kriseskjønn – søknadsfrist 25.08.23 

5% av rammen dvs. 3,5 mill. holdes tilbake til kriseskjønn for å ivareta kommuner 

som får uforutsette eller ekstraordinære utfordringer i løpet av året, inkludert 

naturskade.  

 

 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/
http://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/
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Søknad kriseskjønn:  

Søknadsskjema legges ut på statsforvaltere.no i januar 2023.       
 

 

Med hilsen 

 

Merete Troli (e.f.) 

direktør kommunal- og beredskap 

  

 

Monica Antonsen 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 

Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906 8110 Moldjord 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 

Sømna kommune  8920 Sømna 

Leirfjord kommune  8890 Leirfjord 

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 

Værøy kommune Postboks 2523 8063 Værøy 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 Lødingen 

Lurøy kommune  8766 Lurøy 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 Hattfjelldal 

Flakstad kommune  8380 Ramberg 

Bø kommune Rådhuset 8475 Straumsjøen 

Dønna kommune  8820 Dønna 

Vega kommune Gladstad 8980 Vega 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten 

Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 

Moskenes kommune  8390 Reine 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Vågan kommune Postboks 802 8305 Svolvær 

Røst kommune  8064 Røst 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 Korgen 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 Sandnessjøen 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 

Træna kommune  8770 Træna 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 Hamarøy 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 Stokmarknes 

Grane kommune Rådhuset 8680 Trofors 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 
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Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Sørfold kommune Strandveien 2 8226 Straumen 

Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 

Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland 

Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 

Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 

Nesna kommune Moveien 24 8700 Nesna 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


