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Alle kommuner i Nordland 
 
  
 
 

  

Rundskriv - Prosjektskjønnsmidler 2021 

Fylkesmannen i Nordland har for 2021 satt av ca. 40 mill. kroner av 
skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i 
kommunesektoren. 
 
Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til at kommunene kan få mulighet til å prøve ut 
nye løsninger i sin virksomhet, samt stimulere kommunene til å jobbe med fornying 
og innovasjon. 
 
Prosjektene det kan søkes om tilskudd til skal styrke kommunen i rollen som 
tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som 
samfunnsutvikler. 
 
For at Fylkesmannen skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene 
oppfylle følgende krav: 

 Prosjektmidlene skal benyttes til fornyings- og innovasjonsprosjekter og det 
gis ikke støtte til ordinær drift og utgifter til investering i utstyr m.m.  

 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 prosjekt- og tidsplan, søknadssum og budsjett. 
Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare 
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, og mulig overføringsverdi til andre kommuner. 
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 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.  

 Søknad må prioriteres, kvalitetssikres, samordnes og sendes inn av rådmann.  
 Prosjektet må ha kommunal egenfinansiering med minst 50 %, hvor 

skjønnsmidlene kan dekke opp til 50 % av totalutgiftene. 
 For å sikre overføringsverdi mellom kommunene, skal resultatet av 

prosjektet dokumenteres gjennom en sluttrapport. Disse resultatene skal 
stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene. 
Prosjektrapportene, også fra kommuner i de andre fylkene, vil bli gjort 
tilgjengelig på nettstedet 
https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig 
 

Fylkesmannen synliggjør noen satsningsområder fra år til år, slik at man kan utnytte 
fordelen ved at det er flere kommuner som jobber med de samme utfordringene 
samtidig. 
 
Det er viktig for Fylkesmannen at alle kommunene skal ha lik mulighet til å søke på 
skjønnsmidler. Samtidig ser vi at det er en utfordring for de minste kommunene å 
ha tilgjengelige ressurser som kan initiere utvikling av innovasjonsprosjekter. 
 
Fylkesmannen ønsker at store og mindre kommuner samarbeider om 
prosjektsøknader, slik at en kan dra nytte av en større organisasjon for å utvikle og 
implementere nye løsninger på likelydende utfordringer. 
 
Satsningsområdene for 2021 er: 

 Skoleeiers ansvar for god kvalitet i grunnopplæringen 
 Etablering av spisskompetansemiljøer på fosterhjemsområdet for å gi 

fosterhjemmene tilgang på spesialisert veiledning. 
 Etablering av helsefelleskap for å skape en ny arena for helhetlige og 

sammenfallende tjenester 
 Klima og FNs bærekraftsmål 
 Planlegging, omstilling og samarbeid om nye løsninger 

 
 
 
 
 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig
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Skoleeiers ansvar for god kvalitet i grunnopplæringen 
 
Et godt skoleeierskap er en viktig faktor for kvalitetsutvikling i skolene. Det krever at 
skoleeier har høy kapasitet, kompetanse og gode rutiner for støtte til skoleledere. 
 
Fylkesmannen ser at det kan være utfordrende for kommunene våre å møte krav 
og forventninger til god kvalitet i skolene.  
Nordland ligger under landsgjennomsnittet på mange av de kriteriene som våre 
nasjonale myndigheter har valgt for å måle kvalitet. Det gjelder både trivsel, støtte 
og læringsutbytte. 
 
Det kan være betydelige gevinster både mht. kapasitet, kompetanse, gode rutiner 
og støttefunksjoner i å utvikle løsninger i samarbeid med andre kommuner. 
Fylkesmannen ønsker søknader på prosjekter fra kommuner som gjennom 
samarbeid ønsker å utvikle og styrke sin rolle som skoleeier. 
 
Vi vil prioritere søknader til prosjekter som vil gi gode, robuste og varige løsninger til 
det beste for elevene og utviklingen av Nordlandssamfunnet. 
 
Etablering av spisskompetansemiljøer på fosterhjemsområdet for å gi 
fosterhjemmene tilgang på spesialisert veiledning. 
 
Kommunene skal utvikle og etablere miljøer med spisskompetanse på 
fosterhjemsområdet som skal sikre at barn, fosterfamilier og foreldre får tilgang til 
spesialisert veiledning. 
 
Lokale spisskompetansemiljø vil gi økt tilgjengelighet og i større grad kunne gi 
tilpasset veiledning når barn, fosterfamilier og foreldre har behov. 
 
Det antas at deler av veiledningskompetansen som allerede er i kommunene, vil 
inngå i et slikt spisskompetansemiljø. Et slikt miljø kan også redusere behovet for å 
kjøpe spesialisert veiledningskompetanse fra andre. 
 
Det forutsettes at kommunene går sammen og søker i fellesskap om midler til å 
bygge opp et felles spisskompetansemiljø. 
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Etablering av helsefellesskap for å skape en ny arena for helhetlige og 
sammenfallende tjenester 
   
I nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 er et hovedgrep at det skal opprettes 
helsefelleskap. Disse skal bestå av helseforetaket og kommunene i 
opptaksområdet. 
 
Etablering av helsefellesskapene skal bidra til en revitalisering av 
samhandlingsreformen. Fremtiden er utfordrende på mange måter, både når det 
gjelder demografi og når det gjelder befolkningens forventninger til 
helsetjenestene. 
 
Fylkesmannen ser at helsefellesskapene kan skape en ny arena der nye og 
innovative løsninger kan skapes og som igjen kan bidra til det som er viktig for både 
pasienter, pårørende og innbyggere ellers, nemlig at tjenestene fremstår som 
helhetlig og sammenhengende.  
 
For 2021 ber vi kommunene utfordre seg selv og hverandre til å utvikle prosjekter 
sammen med sitt helsefellesskap som bidra til gode fremtidsrettede løsninger på 
noen av de utfordringene som vi står foran.   
 
For mer utfyllende informasjon om helsefelleskapene og om Nasjonal helse- og 
sykehusplan viser vi til nedenstående lenker på regjeringens hjemmesider:  
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etablering-av-19-nye-
helsefellesskap/id2675133/  
 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-
sykehusplan2/id2461509/  
 
Klima og FNs bærekraftsmål 
 
Arbeidet med å stoppe klimaendringene er krevende, og vi skal innen 2030 
redusere utslippene av klimagasser med 40 %. 
 
Klima skal være et overordnet hensyn og et gjennomgående tema i all planlegging. 
Dette krever utarbeiding av kommunale planer med vekt på klimahensyn, 
klimabudsjett og en rekke tiltak for å redusere utslippene. 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etablering-av-19-nye-helsefellesskap/id2675133/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etablering-av-19-nye-helsefellesskap/id2675133/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/
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Dette vil kreve stor innsats fra kommunene, både som tjenesteprodusent, 
myndighetsorgan og samfunnsutvikler. Store utslippskutt vil trolig kreve betydelig 
omstilling, og det kan i den sammenheng være gunstig med utstrakt samarbeid 
mellom kommuner for å finne gode løsninger. 
 
Merk spesielt at Regional klima- og miljøplan i regi av Nordland fylkeskommune er 
under revidering, noe som også kan kreve økt kommunalt fokus på området. 
 
Planlegging, omstilling og samarbeid om nye løsninger 
 
De demografiske endringene kommunene står ovenfor, skaper utfordringer og 
endrede tjenestebehov som må løses. Det merkes allerede i mange kommuner at 
det er flere som har behov for kommunale tjenester og færre til å utføre disse 
tjenestene. 
 
Det er mulig å hente ut betydelige gevinster, både økonomiske og kvalitative ved å 
forenkle og forbedre arbeidsprosesser og -rutiner. 
 
Ved å ta i bruk nye systemer og verktøy som støtter opp om, forenkler og 
automatiserer arbeidsprosessene, vil man kunne frigjøre og utnytte bedre den 
fagkompetansen som finnes i organisasjonen. 
 
Kommunene oppfordres til å samarbeide om større prosjekter for å finne gode 
samarbeidsløsninger. 
 
 
Søknader og rapportering 
 
Med dette som bakgrunn ønsker Fylkesmannen søknader på prosjektmidler fra 
kommuner som ønsker å jobbe frem og teste ut ulike løsninger og metoder som 
kan møte de store utfordringene som er beskrevet ovenfor. 
 
Spesielt små kommuner oppfordres til å søke samarbeid med større kommuner om 
prosjekter som gir gode, robuste og varige løsninger. 
 
Søknader til prosjektskjønnsmidler registreres på departementets felles søknads- 
og rapporteringsdatabase (ISORD). 
 
Lenke til basen: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/ 
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Her må man registrere seg som bruker (kommune) via ID-porten. (Man trenger kun 
å registrere seg en gang). 
Det er også i denne databasen kommunen skal rapportere på prosjektet. Det vil 
automatisk sendes ut varsler når det skal rapporteres. 
 
Rapportene må utformes slik at de kan ha overføringsverdi til andre kommuner 
som ønsker å sette i gang lignende prosjekter. 
 
Søknadsfristen er 26. februar 2021 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
Egil Johansen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 


