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Fordeling av restskjønnsmidler 2018 
 
 
Vi viser til vårt brev av 26.01.2018 vedrørende konsultasjon om skjønnsmiddelordningen.  
 
For 2018 var det holdt tilbake 22 millioner kroner til fordeling gjennom året, jfr tabellen under.  
 

 
 
Til nå har vi fordelt 13,08 millioner kroner til utviklingsprosjekter etter søknader i 
prosjektskjønnsdatabasen (ISORD), såkalt prosjektskjønn. Dette omfatter også delvis felles 
satsninger som omtales i tabellen.  
 
Det gjenstår totalt 8,92 millioner til fordeling. Vi har fordelt dette restskjønnet slik tabellen under 
viser. Forklaring følger under tabellen.  
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Kommune Tittel tusen kr 
2030 Sør-Varanger Prosjektnettverk  1 000 
2025 Tana Helsesøster-utdanning 1 500 
2021 Karasjok Karasjok Forprosjekt 500 
2021 Karasjok Karasjok, Interreg, vann og avløp 600 
2021 Karasjok Karasjok KOSTRA-analyse 150 
2021 Karasjok Karasjok internkontroll HMS beredskap 150 
2004 Hammerfest Kompensasjon, ress.krev.tjenester 1 600 
2011 Kautokeino Kompensasjon, ress.krev.tjenester 1 520 
2017 Kvalsund Kompensasjon, ress.krev.tjenester 500 
2024 Berlevåg Kompensasjon, ress.krev.tjenester 900 
2030 Sør-Varanger Kompensasjon, ress.krev.tjenester 500 
  Til sammen 8 920 

 
Prosjektnettverk 
Prosjektnettverket er en av satsningene til Fylkesmannen. Midlene tildeles ikke etter søknad, 
men etter avtale med Sør-Varanger kommune som drifter nettverket.  
 
Helsesøsterutdanning 
Tana kommune har tatt initiativ overfor Høgskolen Innlandet til et oppdragsstudium for 
kommunene i Finnmark og Nord-Troms. Midlene er tildelt under forutsetning om at det starter 
minst 15 av kommunenes ansatte på studiet.  
 
Karasjok forprosjekt 
Karasjok er i en vanskelig situasjon på mange områder og Fylkesmannen vi sette inn en ekstra 
innsats for å hjelpe kommunen til å løse sine egne utfordringer. Det innebærer bl.a. å 
gjennomføre et stort prosjekt over flere år der KMD har sagt seg villig til å gå inn med egne 
skjønnsmidler. Det er i første omgang satt av penger til et forprosjekt som skal lyses ut 
eksternt.  
 
Karasjok Interreg vann og avløp 
Karasjok har også store utfordringer innen vann og avløp. Kommunen har søkt om 
Interregmidler for å se på utforringer med vannforsyning i samarbeid med Karigasniemi i 
Finland og utfordringer med avløp i samarbeid med også Tana kommune og Utsjok i Finland. 
Fylkesmannen støtter kommunens deltagelse i de to delprosjektene.  
 
Karasjok, KOSTRA-analyse 
Systematisere grunnlagsinformasjon til bruk i videre prosesser som kommunen skal gjennom 
 
Karasjok Internkontroll/HMS/beredskap 
Dette er midler for å kunne gå løs på noe av kommunens utfordringer uten å vente på det 
kommende store prosjektet.  
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Kompensasjonsordning ressurskrevende brukere.  
 
Vi viser til beskrivelse i brevet fra 26.01.2018 samt informasjon på våre nettsider om 
skjønnsmiddelordningen. I brevet sier vi følgende:  
 

Fylkesmannen legger opp til en ordning som kompenserer deler av merutgiftene for de 
kommunene med høyest kostnader pr innbygger. Det legges opp til en todelt ordning: 
 

1. Kommunenes egenandeler innenfor toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester. Grunnlaget for beregningene er den årlige fordelingen av tildelinger innenfor 
toppfinansieringsordningen som Helsedirektoratet sender ut. 

2. Kostnader for ressurskrevende bruker som har passert 67 år. Her må kommunene sende 
inn opplysninger til Fylkesmannen på samme skjema som kommunen sender til 
Helsedirektoratet for brukere som er over 67 år. 

Det vil bli beregnet hvor stor mer-/mindrekostnad hver kommune har i forhold til et 
referansenivå basert på gjennomsnittet i Finnmark. Så vil en gitt andel av denne 
merkostnaden kompenseres for de kommunene som har størst belastning. Det er satt av 5 
mill. kr. til ordningen for 2018 og referansenivå og kompensasjonsgrad vil tilpasses dette.  

 
I de beregningene fylkesmannen har gjort har vi notert oss følgende. Kommunene i finnmark 
har til sammen over 330 millioner kroner i egenandeler til ressurskrevende tjenester. 
Egenandeler i den statlige toppfinansieringsordningen utover det som er gjennomsnittlig 
egenandel pr innbygger i Finnmark utgjør for  de kommunene som ligger over gjennomsnittet 
46,3 millioner. Kostnader til ressurskrevende tjenester over 67 år utgjør over 27 millioner 
kroner for de kommunene som har rapportert inn slike kostnader.  
 
Fylkesmannen har satt av 5 millioner kroner til å kompensere de kommunene i Finnmark som 
relativt sett har har størst merkostnadner til ressurskrevende tjenester. Fem millioner er lite 
sammenlignet med de store kostnadene kommunene har til ressurskrevende tjenester. Det 
har vært utfordrende å tilpasse referansenivå og kompensasjonsgrad på en slik måte at de 
kommunene med størst behov blir kompensert. Vi har simulert ulike scenarier og havnet på 
en konklusjon som gir den fordelingen tabellen over viser. Beskrivelse av beregningene blir 
lagt ut på Fylkesmannens nettsider.  
 
Utbetaling  
 
De tildelte midlene betales ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med 
ordinær overføring av rammetilskudd i november. Midler som ikke brukes etter forutsetningene 
kan bli krevd tilbakebetalt.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronny Schjelderup 
fylkesberedskapssjef 

 
 
 
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver 
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