
       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.06.2020  2020/4107 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  22.06.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Walter Tjønndal, 75531583 
  
 
 
  

Alle kommuner i Nordland 
  
 
 

  

 

Rundskriv - Skjønnsmidler 2021 

Stortinget ga ved behandling av kommuneproposisjonen for 2021 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) fullmakt til å fordele 1 377 mill. kroner i skjønnstilskudd i 
alt. Basisrammen for kommunene er satt til 850 mill. kroner som er en reduksjon på 100 mill. 
kroner sammenlignet med 2020. Reduksjonen i basisrammen er overført til innbyggertilskuddet. 
Ansvaret den kommunevise fordelingen i Nordland er lagt til Fylkesmannen i Nordland. 
Fordelingen skal skje i henhold til retningslinjer og føringer gitt av departementet.   
 
Formålet med skjønnstilskuddet er å fange opp lokale forhold som ikke ivaretas godt nok i 
inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger. Tilskuddet kan også benyttes til 
dekning av utgifter som følge av ekstraordinære hendelser gjennom året, samt til tiltak til 
fornying og utvikling i kommunene. Basert på fylkesmannens kjennskap til forholdene i den 
enkelte kommune og i dialog med kommunene, skal det ligge en konkret vurdering av behov bak 
en tildeling av skjønnstilskudd.  
 
I tilfeller hvor det er gitt statlige tilskudd, skal ikke skjønnsmidler benyttes til å dekke 
kommunale egenandeler. Når kommunen mottar statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester, 
kan fylkesmannen kun i særlige tilfeller tildele skjønnstilskudd når egenfinansieringen kommer 
uheldig ut for kommunen. 
 
Skjønnstilskudd skal tildeles etter en helhetlig vurdering av kommunenes økonomi og behov, og 
på grunnlag av den overordnede økonomiske situasjonen til kommunene, og ikke på grunnlag av 
forhold i enkeltstående sektorer. 
 
Retningslinjer for skjønnstildeling 2020 
Fylkesmannen har ansvaret for å komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene, 
herunder fange opp behov som kan oppstå i løpet av året.  
 
Fra 2021 videreføres derfor skjønnsmiddelordningen som ble innført i 2020, slik at fylkesmannen 
i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året. Derfor 
vil det meste av skjønnsmidlene være søknadsbasert og fordeles mellom prosjektskjønn og 
restpott som fordeles mot slutten av året. 
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Skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. forutsettes det normalt en 
kommunal egenandel på 50 %. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt 
inn forutsetning om kommunal egenandel, skal ikke skjønnsmidler brukes til å dekke denne 
egenandelen.  
 
Fylkesmannen tar sikte på å fordele skjønnsmidlene etter følgende modell for 2021:  
 

1. Basisskjønn til Grønt hefte 2020 
Kommuner som mener de har store utgiftskrevende forhold av betydning som den ikke kan 
påvirke selv, bes om å sende inn en søknad innen 30. august 2020 som redegjør for forholdet 
sammen med nødvendig dokumentasjon.  
Benytt søknadsskjema på vår hjemmeside: 

 https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/FMNO 
 

2. Prosjektskjønn 
Det vil komme eget rundskriv høsten 2020 som beskriver satsningsområder for 2021. 
Fylkesmannen oppfordrer allerede nå kommunene til å tenke og planlegge prosjekter der det 
legges til rette for strukturelle endringer med fokus på samarbeidsløsninger. Søknadsfrist vil være 
26. februar 2021. 
Prosjektskjønn skal benytte følgende portal til søknader: 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/ 
 

3. Kriseskjønn, ekstraordinære hendelser og restpott 
Fylkesmannen ønsker å legge til rette for en mer treffsikker tildeling av skjønnsmidler som i 
større grad fanger opp inneværende års behov hos kommunene. Tildelingen vil utelukkende 
baseres på søknader fra kommunene og det skal sendes en samlet søknad med dokumentasjon 
som grunnlag for søknaden.  
 
Inn under dette punktet kommer store utgifter til ekstraordinære og uforutsette hendelser. Dette 
er hendelser som kommunen ikke hadde kunnskap om, kunne påregne eller som ligger utenfor 
kommunens styring. Dette inkluderer kommuner som rammes av naturskade. 
 
Kommunene skal også her sende en samlet søknad med dokumentasjon av grunnlaget for 
søknaden. Søknadsfrist for dette vil være 27. august 2021. 
Benytt søknadsskjema på vår hjemmeside: 

 https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/FMNO 
 
 
ROBEK  
Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse skal 
alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Kommuner som 
ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse kan ikke tildeles skjønnsmidler.  
 
Ved tildeling av skjønn skal fylkesmannen følge opp at vedtatt plan for å gjenopprette 
økonomisk balanse blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.  
Fylkesmannen skal holde tilbake midler til vi ser at planen blir fulgt, eventuelt utbetale deler av 
skjønnsmidlene, dersom kommunen kun oppfyller deler av den vedtatte planen.  

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/FMNO
https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/FMNO
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Søknadsfrister  
For skjønnsmiddelåret 2021 legger Fylkesmannen i Nordland opp til 3 søknadsrunder.  
 

1. Basisskjønn til Grønt hefte 2021   søknadsfrist 28.08.2020 
2. Prosjekt (eget rundskriv høsten 2020)   søknadsfrist 26.02.2021  
3. Kriseskjønn, ekstraordinære hendelser og  
    restpott       søknadsfrist 27.08.2021 

 
Alle søknader om skjønnsmidler, unntatt prosjektskjønn, skal sendes inn via søknadsskjema som 
finnes på vår hjemmeside: 

https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/FMNO 
 
Prosjektskjønn skal benytte følgende portal til søknader: 

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/  
 

 
 
 
Med hilsen 
 
Egil Johansen (e.f) 
avdelingsdirektør  

  
 
Walter Tjønndal 
seniorrådgiver 
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