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Del av inntektssystemet til kommunene, og 
utbetales gjennom rammetilskuddet  

To formål: 

• Fange opp forhold som ikke blir godt 
nok ivaretatt i inntektssystemet og 
gjennom andre tilskuddsordninger

• Fornying og utvikling 

Ramme for Trøndelag: 93,6 mill. kr i 2023

Hva er skjønnstilskuddet?

Kompensasjonsskjønn

Utgiftskrevende forhold

• Særskilte forhold i fylket og 
enkeltkommuner

• Uforutsett hendelser 

Prosjektskjønn

Fornying og utvikling

• Fellesløft (fellestiltak)

• Innovasjon i enkeltkommuner      og 
samarbeid



I utgangspunktet blir det beregnet 
en kompensasjon til kommuner 
som har særskilt høy egenandel i 
Helsedirektoratets tilskuddsordning 
for særlig ressurskrevende helse-
og omsorgstjenester.

I tillegg kompenserer vi kommuner 
som har høye utgifter til brukere 
som på grunn av alder ikke lengre 
er omfattet av Helsedirektoratets 
tilskuddsordning. 

Kompensasjonsskjønn - Særskilte høye utgifter 
knyttet til ressurskrevende tjenester i 2022

Overgangsordning

Enkeltmottakere født 1953 og 54 og som tidligere 
har vært omfattet av Helsedirektoratet sin 
tilskuddsordning

Kriterier og rapporteringsfrist er sammenfallende 
med Helsedirektoratet sine, unntatt:

• Aldersbegrensning

• Revisorbekreftelse

Rapportering på eget skjema

Utlyses i vår Tilskuddskalender

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/


«Formålet med prosjektmidlene er 
å gi kommunene støtte til å prøve 
ut nye løsninger i sin virksomhet.

Midlene skal stimulere kommunene 
til å kunne jobbe med fornying og 
innovasjon. Prosjektenes formål må 
være å styrke kommunen i rollene 
som tjenesteprodusent, 
myndighetsorgan, lokaldemokratisk 
arena eller som samfunnsutvikler, 
slik at oppgavene løses bedre

Prosjektene kan omfatte alle 
tjenesteområdene i kommunen, og 
prosjekter med overføringsverdi til 
andre kommuner bør prioriteres.»

Prosjektskjønn 2024

Ramme

Fornying og 

innovasjon

Kommuner og 

samarbeid

Ikke ordinær drift

Ikke egenandel 

andre statlige 

tilskudd

Ikke næring

Ikke små prosjekter

Søknadsfrist 1. juni

Krav til søknad

Gjennomtenkt og 

realistisk 

prosjektplan

Kommunal 

egenfinansiering

Antall søknader per 

kommune

Vurdering

Innovasjonsverdi

Relevans og 

nytteverdi

Prosjektkvalitet

Overføringsverdi

Fellesløft ekstra 

prioritet 

FNs bærekraftsmål, 

samarbeid og 

historikk vurderes 

også 
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Pågående 
prosjekt 

• Helseplatt-
formen

• DigiTrøndelag

• Sårbarhet 
telenettet
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• Eksisterende 
nettverk: 

• Plan, gis. og 
kommune-
økonomi

• Klima og miljø

• Skole og 
oppvekst 
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• Bidra til god 
oppvekst i 
Trøndelag 

• Legg til rette for 
større 
deltakelse i 
arbeidsliv, skole 
og samfunn
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• Utgangspunkt  
demografisk 
utvikling

• Helhetlig 
planlegging

• Tverrsektoriell

• Bærekraftige 
tjenester 

Fellesløft – prioriterte områder for prosjektskjønn



Brukerveiledning

Søke om rolle 

Søknadsskjema

Vedlegg kan lastes, f.eks. 
prosjektplan

Utlyses i vår 
Tilskuddskalender

Egen søknads- og rapporteringsportal

Tilskuddskalender 1. juni, se lenke til 
søknadsdatabase

Søk om rolle 

Søknadsskjema

Vedlegg kan lases opp, f.eks. prosjektplan

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/


Eksempler på prosjekter 2022

Smidig, Hel og Nær –
med effektivt 

partsarbeid, Steinkjer

Helse og velferd 2040, 
Malvik 

Opplæring og bruk av VR 
teknologi, Overhalla

Interkommunal innovativ 
rekruttering og 

kompetanseutvikling av 
helsepersonell, Melhus, 
Midtre Gauldal og Skaun

Trøndelagsløftet, Stjørdal 
alle 

Helseplattformen, 
Trondheim alle

Se tidligere tildelte prosjekter (søknader og rapporter): https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig


Kompensasjonsskjønn
2023

Særskilte forhold i 
fylket

Føringer og konsultasjon
Eventuell rapportering RKTM på 
eget skjema: 02.05

Særskilte forhold i 
enkeltkommuner

Søknad på eget skjema: 01.09 
Eventuell videreføring uten 
søknad

Uforutsette hendelser Søknad på eget skjema: 01.09

Prosjektskjønn
2024

Fellesløft Søknad i portal: 01.06
Rapportering i portal: 01.06

Innovasjon og fornying 
i enkeltkommuner eller 
samarbeid

Søknad i portal: 01.06
Rapportering i portal: 01.06

Frister i 2023

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/


Facebook FylkesmannenTrondelag
Nettside fylkesmannen.no/Trondelag
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