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Oppdragsbrev 17-18 Pilot for programfinansiering av tilskudd for utsatte 
barn og unge i 0-24 samarbeidet 

 

Oppdragsbrev nr: 17-18  Tillegg nr.  

Oppdrag:  

 

Utarbeidelse av pilot for avgrenset programfinansiering 

av tilskuddsordninger for målgruppen i  

0-24 samarbeidet  

Frist: 15. september 2018  

Finansiering: Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 

rammer 

Bakgrunn for oppdraget:  

Oppdraget er gitt med bakgrunn i tilråding fra styringsgruppen i 0-24 samarbeidet om mer 

helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge gjennom endret bruk av dagens 

tilskuddsordninger, svar på tidligere oppdragsbrev 38-17 og regjeringens føringer om mer 

målrettet bruk av offentlige midler. 

Beskrivelse av oppdraget:  

Styringsgruppen i 0-24 samarbeidet gis i oppdrag å utarbeide konkret forslag til pilot for 

programfinansiering. Forslaget skal blant annet omfatte forslag til forvaltningsstruktur for de 

midler som inngår i piloten, utvelgelseskriterier for deltakende kommuner og forslag til 

tilskuddsregelverk. Berørte interessenter, herunder KS skal involveres i arbeidet.   

 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Det skal legges opp til at kommuner på eget initiativ kan søke om å delta i pilotprosjektet. 

Oppdraget omfatter også skisserer av opplegg for evaluering av piloten.  

Departementene i 0-24 samarbeidet, vil jobbe parallelt med oppdraget til styringsgruppen 

med å finne frem til tilskuddsordninger og/ eller satsinger som kan inngå i piloten.  

Til Styringsgruppen i 0-24 samarbeidet ved  

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 
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Side 2 
 

Utvelgelsen av tilskuddsordninger må ses i sammenheng med regjeringens pågående arbeid 

med oppfølging av ekspertgruppens områdegjennomgang av øremerkende tilskudd til 

kommunesektoren. Det legges opp til tett dialog mellom departementene og direktoratene 

underveis i arbeidet, dette gjelder særlig tidsaspektet for oppstart av utprøving av piloten.     

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag:  

Oppdraget skal munne ut i en konkret beskrivelse av piloten for utprøving i kommunene. Svar 

på oppdraget sendes til departementsgruppen i 0-24 samarbeidet, ved prosjektleder Monja 

Marie Evdahl i Kunnskapsdepartementet, innen 15.september 2018. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kristin Hjukse (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ann Kristin Nilsen 

seniorrådgiver 
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