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Ny modell for fordeling av skjønnsmidler til kommunene 
 
 
Vi viser til tidligere "Notat om ny prosess for skjønnsmiddelfordeling i Finnmark" som 
Fylkesmannen sendte til KS 04. november 2016. Fylkesmannen har utarbeidet en ny modell 
for skjønnsmiddel fordeling som danner grunnlag for fordelingen av skjønnsrammen for 
2018. Hensikten med den nye modellen er todelt: 
 
1. Vi ønsker å imøtekomme kommunenes ønske om mer åpenhet rundt fordelingen av 

skjønnsmidlene.  
2. Vi ønsker å bruke skjønnsmidlene i større grad til å møte behovet for utvikling i 

kommunene.  
 
Skjønnsmidlene vil fortsatt ha en basisdel som fordeles på kommunene i statsbudsjettet i 
oktober og en tilbakeholdt del som fordeles i løpet av året. I den nye fordelingsmodellen kan 
basisskjønnet bli redusert til fordel for nye elementer innenfor tilbakeholdt skjønn. Detaljer 
om fordelingen av basisskjønn til kommunene og andelen tilbakeholdte skjønnsmidler er 
imidlertid ikke offentlig før Statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.   
 
I den modellen som Fylkesmannen legger til grunn for 2018 er det lagt inn flere elementer i 
den tilbakeholdte delen. Til nå har tilbakeholdte skjønnsmidler hovedsakelig gått til 
prosjektskjønn. I 2018 setter vi i tillegg av midler spesielt til å støtte felles satsninger der 
enkelte kommuner kan få ansvar som omfatter alle kommuner i fylket. Slike felles satsninger 
utvikles og avtales i samråd mellom kommunene og Fylkesmannen. Det settes også av 
midler til en kompensasjonsordning for spesielt høye kostnader til ressurskrevende tjenester.  
 
Økninger i tilbakeholdt skjønn i 2018 vil medføre reduksjon i basisskjønnet. Historien har 
også vist at det kan forekomme endringer i den totale fylkesrammen til Finnmark fra et år til 
et annet. Fylkesmannen understreker derfor at kommunene i sin økonomiplanlegging ikke 
kan basere seg på at skjønnstildelingen til den enkelte kommunene skal være uforandret fra 
forrige år.  
 

https://www.fylkesmannen.no/melding


Side 2 av 2 

En mer utførlig beskrivelse av den nye fordelingsmodellen for skjønnsmidler vil bli gitt etter at 
forslaget til Statsbudsjett for 2018 er offentliggjort 12. oktober.  
 
Fylkesmannen vil i fremtiden konferere med kommunene minst en gang i året om 
skjønnsmiddelfordelingen og den modellen som er i bruk.  
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