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Ønsker din kommune et større handlingsrom i finansieringen av arbeidet
med utsatte barn og unge? Kommunene inviteres til å delta i Pilot for
programfinansiering
Fylkesmannen i Innlandet er valgt ut som pilot i arbeidet med å finne nye løsninger for å finansiere
kommunenes tverrfaglige arbeid rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. Trøndelag og Vestfold
og Telemark er også pilotregioner.
KS, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og
velferdsdirektoratet samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet står bak piloten.
Invitasjon
Fylkesmannen inviterer kommunene i Hedmark og Oppland til å søke om å delta i Pilot for
programfinansiering. Det skal sendes inn en foreløpig søknad innen 31.mai 2019. Den endelige
søknaden sendes inn når den er politisk behandlet høsten 2019. Søknadsskjema følger vedlagt.
Bakgrunn
Fire departementer samarbeider om å gi bedre koordinerte tjenester til barn under 24 år. Satsingen
kalles 0-24-samarbeidet. Erfaringene fra offentlig forvaltning er at sektorinndelingen lager barrierer
for samarbeid. En effekt er bl.a. at ansatte i de ulike tjenestene har forskjellig samfunnsoppdrag og
derfor prioriterer ulikt. Organiseringen, finansiering og det juridiske rammeverket forsterker
ulikhetene.
I dag har vi 250 statlige tilskuddsordninger for kommunene. Tilskuddsordningene bidrar til å
forsterke sektortenkningen. Staten ønsker å gi kommunene bedre muligheter til å lykkes med
tilbudet til utsatte barn og unge. Staten vil bidra med å samordne sine virkemidler. Da kan
tilskuddsordningene støtte og stimulere det lokale samordnings- og utviklingsarbeidet.
Pilot for programfinansiering
0-24-samarbeidet har foreslått at staten starter en pilot for programfinansiering. Regjeringen har
godkjent forslaget. Programfinansiering er i denne sammenheng en samordning av statlige
tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. I dag har vi mange
sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger. Piloten vil gi mer kunnskap om effekten av en mer
fleksibel finansieringsmodell.
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Kommunene som deltar i piloten får lokal frihet til å disponere tilskuddene slik at det stimulerer
til utviklingsarbeid og fremmer samarbeid mellom tjenestene. Potten kommunene får til rådighet
består av midler fra fem ulike tilskuddsordninger (se liste i vedlegg, pkt. 5). Kommunene vil ikke
få mindre penger enn de ville fått basert på kriteriene i den enkelte ordningen. Potten brukes til
tiltak og tjenester rettet mot målgruppen.
Vil din kommune være med?
Forventningene til deltagerkommunene er at de er motiverte og har kapasitet til å gjennomføre
utviklingsarbeidet som det legges opp til. Utvalgte UH/kompetansemiljø vil gi veiledning i
kommunenes tiltaksutvikling hvis kommunen ønsker det. Planlegging og utvikling av tiltakene i
kommunene starter høsten 2019. I januar 2020 starter gjennomføringen av tiltakene. Satsingen
varer ut 2022.
Søknaden og frister
Kommunen skal ikke gå i detalj på tiltakene eller tjenestene man ønsker å teste ut i søknaden. Vi
trenger bare en overordnet beskrivelse. Beskrivelsen skal si noe om utviklingsarbeidet
kommunen tenker å gjennomføre. I tillegg trenger vi en kort omtale av tiltak og tjenester
kommunen ønsker å teste ut. Tiltakene og tjenestene må fremme tverretatlig samarbeid i
kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester.
Søknaden må forankres i kommunen gjennom politisk behandling og vedtak (høsten 2019).
Fylkesmannen vil invitere søkerne til en dialog for å gi utfyllende informasjon hvis det er
nødvendig. Den detaljerte tiltaksutviklingen starter når kommunen er godkjent som pilot.
Foreløpig søknad sendes på vedlagte skjema og må være oss i hende innen 31.05.2019 (FMIN har
frist for videre saksbehandling 06.12.2019). Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i
Innlandet og merkes Sak 2019/10445. Utvelgelsen av kommuner skjer på bakgrunn av foreløpig
søknad.
Endelig søknad sendes når den er politisk behandlet og vedtatt høsten 2019.
Kriterier for å velge kommuner
Søknadene behandles av en ressursgruppe. Ressursgruppa har representanter fra fylkesmannen
og KS, samt andre regionale aktører. Gruppa skal velge ut inntil fire deltagere/kommuner.
Kriteriene for utvelgelse av kommuner:
• Kommunen skal være motiverte og ha kapasitet til å gjennomføre kartleggings- og
utviklingsarbeidet som piloten legger opp til.
• Søknaden fra kommunen skal være politisk behandlet og vedtatt i kommunen (høsten
2019).
• Skriftlig søknad kan suppleres med møte/dialog med aktuelle kommuner etter behov.
Tilskudd til kommunene
Fra 2020 og ut pilotperioden tildeles pilotkommunene et samlet årlig beløp bestående av midler
fra fem ulike tilskuddsordninger fra de fire departementene som står bak 0-24-samarbeidet.
Deltagerkommunene trenger ikke å være i målgruppa for alle de fem tilskuddene. I utmålingen
av midler til den enkelte kommune er premisset at kommunen skal motta hva den ellers kunne
fått hvis kriteriene for den enkelte av de fem tilskuddsordningene var oppfylt. Ingen kommune
skal komme dårligere ut økonomisk ved å være pilotkommune.
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Bistand fra UH/kompetansemiljø
Det legges til rette for et samarbeid mellom kommunene og UH/kompetansemiljøene slik at
kommunene får tilgang på det de trenger av kunnskap, metoder og verktøy for å lykkes med
arbeidet. Samarbeidet er gratis for kommunene.
Fylkesmannen vil inngå avtalen med UH/kompetansemiljøet basert på det behovet kommunene
har.
Evaluering
Alle tiltak og tjenester i kommunene som prøves ut skal evalueres. Evalueringen skal blant annet
svare ut behov for mer kunnskap om:
• Virkninger og erfaringer av tiltak overfor målgruppen.
• Programfinansiering som statlig virkemiddel overfor kommuner - særlig som middel for
tverrsektorielt samarbeid.
Kommunene som blir piloter forplikter seg til å samarbeide med evalueringsmiljø(ene) og dele
erfaringer.
Bakgrunnsnotat og mer om 0-24-samarbeidet
Et bakgrunnsnotat som gir mer utfyllende informasjon om blant annet pilot for
programfinansiering, krav til søknaden, den nye tilskuddsordningen, ulike roller i piloten og
evaluering finner dere på https://0-24-samarbeidet.no/prosjekter/

Med hilsen
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