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Invitasjon til å søke prosjektmidler - prosjektskjønn 2020 - søknadsfrist 
01.11.2019 

Fylkesmannen i Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2020 til 
kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir 
videreført i statsbudsjettet for 2020 på samme nivå som for 2019.  
 
Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på 
sine utfordringer. Vi inviterer kommunene til å søke om støtte til nye prosjekter i 2020 og 
eventuelt til videreføring av prosjekter.  
 
Søknadsfristen er satt til 01.11.2019.  
 
Hovedprioritering:  
Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, 
myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler og bidra til utvikling 
av kvalitet i tjenestene, effektiv ressursbruk og bedret økonomistyring. Prosjektene kan 
omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.  
 
Prioriteringsområder  
A: Sektorovergripende prosjekter og prosjekter som bidrar til helhetlig styring innenfor 
følgende områder  

 systematisk kvalitetsutvikling av tjenester  
 effektiv ressursbruk  
 økonomistyring  
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B: Innovasjons- og fornyingsprosjekter innenfor områder som det er særlig fokus p.t 
nasjonalt eller lokalt: 
 

 prosjekter rettet mot barn og unge, for eksempel tverrfaglige omstillings- og 
samarbeidstiltak rettet mot utsatte grupper av barn og unge  

 velferdsteknologi  
 klima- og miljøvennlig omstilling  

 
Avgrensninger/forutsetninger:  

 det gis ikke støtte til rene næringsutviklingsprosjekter  
 det gis ikke støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale 

driftsoppgaver, eller prosjekter som anses som en del av det ordinære kommunale 
utviklingsarbeidet  

 det gis ikke støtte til ordinære investeringsprosjekter  
 drift av ordinære interkommunale samarbeid støttes ikke  
 prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunen selv som 

må initiere og drive prosjektene  
 for å sikre forankring og forpliktelse til prosjektene forventes det en 

egenfinansiering fra kommunens side  
 prosjekter som er beregnet ferdige innen rimelig tidshorisont vil også bli vektlagt  

 
Prosjekter som naturlig hører inn under andre statlige tilskudds- og støtteordninger vil sees 
i sammenheng med disse ordningene når prosjektskjønn vurderes. Under følger en 
oversikt over andre aktuelle tilskuddsordninger (listen er ikke uttømmende).  
 
Barn og unge  

 tilskudd til kompetanse- og innovasjonstiltak i omsorgssektoren  
 tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom  
 tilskudd til kommunalt rusarbeid  
 tilskudd til personer med sammensatte behov for tjenester, herunder barn og unge 

med sammensatte behov  
 
Lenke til oversikt over tilskudd fra Helsedirektoratet; https://helsedirektoratet.no/tilskudd  
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår helse- og sosialavdeling.  
Lenke til oversikt over tilskudd og prosjektmidler på utdanningsområdet: 
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/  
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår utdanning- og barnevernsavdeling.  
 
Fylkeskommunene har også en del tilskuddsmidler til friluftslivstiltak i kommunene som 
kan være aktuelt i forhold til satsing på barn og unge.  
 
Velferdsteknologi  

 Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsninger  
 Nasjonalt program for velferdsteknologi  

 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd%2520
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/%2520
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Klima- og miljøvennlig omstilling  
 klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene  
 marin forsøpling  
 verdiskapingsprosjekt naturarven  

 
Lenke til oversikt over tilskuddsordninger innenfor naturforvaltning, friluftsliv, 
kulturminnevern, forurensing og klima hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust- -og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Tilskuddsordninger/  
Lenke til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/  
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår miljøvernavdeling.  
 
Søknadens innhold  

 målsetting  
 beskrivelse av utfordringer  
 begrunnelse for virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet  
 organisering  
 tidsplan  
 budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel)  
 søknadssum pr. år  
 overføringsverdi til andre kommuner  

 
Søknader registreres i Kommunal- og moderniseringsdepartementets elektroniske 
søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD).  
 
Følg denne beskrivelsen for å registrere kommunens/regionrådets søknadsansvarlig i 
databasen:  
1. Gå til https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no  
2. Velg ID-porten. Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom ID-

porten. Det betyr at saksbehandler må bekrefte sin identitet ved å benytte MinID, 
BankID, Buypass eller Commfides.  

 
Legg inn: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, rolle – (NB: velg søker), 
kommune (obligatorisk, regionrådene må oppgi regnskapskommunen som 
søkerkommune).  
Søknadsansvarlig vil motta en bekreftelse på e-post så snart brukeren er aktivert i 
databasen. Tidligere registrerte søknadsansvarlige trenger ikke registrere seg på nytt.  
 
Registrering og søknader kan legges inn fra og med 26.08.2019.  
 
Vi ber om at interkommunale samarbeidsorganer/råd (Knutepunkt Sørlandet, Listerrådet,  
Lindesnesregionen, Østre Agder-samarbeidet og Setesdal regionråd), som søker om støtte 
til flere prosjekter, angir prioritet. Dette gjelder også enkeltkommuner som søker om støtte 
til flere prosjekter.  
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust-%2520-og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Tilskuddsordninger/%2520
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/%2520
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Videre behandling  
Den endelige beslutningen om tildeling av midler, tas av Fylkesmannen på grunnlag av 
innsendte søknader. Ved behov for flere opplysninger eller ønske om å diskutere ideer til  
prosjekter kan det tas kontakt med Sølvi Mogseth (37 01 78 39) eller Jostein Nordhus (37 01 
78 64) 
 
Vi legger opp til at kommunene får svar på sine søknader ultimo desember 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dag Petter Sødal ( e.f. ) 
spesialrådgiver 

  
 
Sølvi Mogseth 
rådgiver 
Stab 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mottakere 
Nye Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 
Nye Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 
Nye Lindesnes kommune Postboks 905 4509 MANDAL 
Kommunene i Agder    


