
Mandat for utarbeidelse av prosjektskisse til pilotprosjekt for 

avgrenset programfinansiering 

Bakgrunn og formål  

Det overordnede målet for 0-24-samarbeidet er økt gjennomføring i videregående opplæring, 

gjennom tidlig, tverrfaglig og koordinert innsats. Barn og unge som opplever utrygge 

oppvekst- og levekår, psykososiale vansker, vanskelig hjemmesituasjon, helseutfordringer og 

språkutfordringer gjennomfører i mindre grad opplæring enn andre, noe som igjen gjør at de 

står i større fare for å havne utenfor arbeidslivet som voksne. 

 

Som ett av innsatsområdene i 0-24-programmet, har direktoratene utarbeidet en oversikt over 

relevante tilskuddsordninger på barne- og ungdomsfeltet og vurdert muligheter for gjensidige 

tilpasninger eller sammenslåing. Direktoratene peker på at ordningene er lite samordnet, det 

er manglende helhetstenkning og det er stor grad av "sektororientering", og har foreslått 

programfinansiering som en mulig løsning på disse utfordringene.    

 

Som oppfølging av e-sjefsmøtet 24. mai 2017 i 0-24 samarbeidet ble det i september nedsatt 

en arbeidsgruppe på departementsnivå med oppdrag å vurdere direktoratenes innspill om 

programfinansiering. Arbeidsgruppen leverte sin vurdering til e-sjefmøtet 16. oktober hvor 

det ble besluttet at direktoratene i 0-24 programmet skal lage en skisse til et pilotprosjekt for 

avgrenset programfinansiering. Formålet med pilotprosjektet, fremfor et alternativ med full 

programfinansiering i hele landet, er å høste erfaringer som kan danne grunnlag for beslutning 

om videreføring, samt eventuell økning av den økonomiske rammen for finansieringsmåten. 

Pilotprosjektet bør ha en tidsramme på 2-3 år og skal følgeevalueres.  

  

Gruppens mandat  

Styringsgruppen i 0-24 programmet gis i oppdrag å utarbeide en detaljert skisse for mulig 

gjennomføring av et pilotprosjekt for avgrenset programfinansiering. Med avgrenset 

programfinansiering menes at hver av de respektive departementene, KD, JD, ASD, HOD og 

BLD omdisponerer et bestemt beløp innenfor sine disponible midler fra dagens 

tilskuddsordninger og/eller andre mer åpne satsinger og at ordningen prøves ut i noen 

kommuner. Prosjektskissen skal forelegges departementene 15. desember 2017 som deretter 

tar stilling til innholdet (tilskudd og kommuner/fylker i piloten). 

 

Kommuner 

I arbeidet med skissen skal det vurderes om det er hensiktsmessig å velge ut noen kommuner 

uavhengig av fylke eller om det er mest hensiktsmessig å velge alle kommuner i noen fylker 

for utprøving av piloten. Det ligger til gruppen å organisere sitt arbeid mot 

fylkesmannsembetene og evt. andre samarbeidspartnere – som KS. 

 

Midler  

Ved å ta utgangspunkt i kartleggingen av tilskuddsordninger fra tilskuddsgruppen i 0-24 

programmet skal det vurderes hvilke tilskuddsordninger som kan egne seg for utprøving i en 

pilot. Det kan også vurderes om omdisponeringer av frigitte midler, som ellers vil inngå i 

andre satsinger (som for eksempel KDs desentraliserte kompetansemodell), kan være et 



alternativ eller supplement til dagens tilskuddsordninger som innsatser i piloten.    

 

 

Tildelingskriterier  

1. Det gis en overordnet føring om at midlene skal brukes til innsats på 0-24 området. 

2. Kommunene kan søke om midler til tiltak basert på erfaring/kunnskap om behovet for 

nye eller utvidede tiltak i sin kommune 

3. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket/-ene skal evalueres  

4. Fylkesmannen tildeler  

5. Gjennom rapportering av bruken av midlene skal kommunene kunne vise til at 

midlene er benyttet som forutsatt med hensyn til målgruppe, de aktuelle tjenestene 

samt betydningen av tiltaket som innsats på 0-24 området. Dette forutsetter at bruken 

av midlene legges inn i en kvalitetssikret rapporteringsstruktur.       

  


