
 
 
 
 
Ibestad kommune 
9450 Hamnvik 
 
 
 
 

Gratangen, 28.10.2005 
 
 

INVITASJON TIL KOMMUNALT SAMARBEID INNENFOR BARNEVERN, IKT DRIFT OG ØKONOMI 

Vi viser til møte med rådmann Hugo Thode Hansen på mitt kontor fredag 21.10.2005. 
Styringsgruppa for samarbeidsprosjektet mellom Gratangen, Lavangen og Salangen har i møte 
24.10.2005 diskutert henvendelsen fra Ibestad kommune om å slutte seg til samarbeidsprosjektet. 
Styringsgruppa stiller seg positiv til henvendelsen og har besluttet å invitere kommunen med i 
samarbeidet.  
Styringsgruppa ser at utvidelsen av antall kommuner vil øke kompleksiteten i samarbeidsprosjektet 
noe. Samtidig vil Ibestad kommunes deltagelse kunne styrke prosjektet med økt tilfang av både 
løsningsmuligheter og kompetanse. Utvidelsen vil også gi samarbeidsprosjektet økt tyngde og prestisje 
i ulike sammenhenger. Styringsgruppa har lagt vekt på at antatt nytteverdi for Ibestad kommene vil 
være som for de kommunen som allerede er inne i samarbeidet. 
Styringsgruppa innser at prosjektet får en vesentlig økning i omfang og at dette vil skape økt 
ressursbehov – spesielt i oppfølgingen av den enkelte kommune. Det er engasjert ekstern 
prosjektledelse i samarbeidsprosjektet. Prosjektleder har hovedkontor på Gratangen rådhus, men vil 
være til stede i de enkelte kommunene for oppfølging av interne prosesser.  Økningen i ressursbehov 
er stor grad knyttet økt belasting for prosjektleder. Omfanget av dette er stipulert til ca kr 80.000 eks. 
mva. I tillegg kommer økte reiseutgifter for reiser mellom kommunene. 
Samarbeidsprosjektet har oppnådd kr 550.000 i støtte fra Fylkesmannen. En vesentlig del av dette går 
til dekning av prosjektleders honorar kr 335.000 eks. mva. Styringsgruppa har vært opptatt av at det 
skapes økonomisk handlefrihet i prosjektet slik at det skal være mulig å leie inn nødvendig 
tilleggskompetanse og foreta en studiereise til andre interessante samarbeidsprosjekt. For å sikre et 
fortsatt handlingsrom i prosjektet, vil styringsgruppa foreslå at det allerede nå tas initiativ overfor 
Fylkesmannen med sikte på en ekstra tildeling fra skjønnspotten for 2006. Dersom et slikt framstøt 
ikke fører fram, vil styringsgruppa anbefale at det legges inn en egenandel i prosjektet tilstrekkelig til å 
dekke økningen i de direkte utgiftene i samarbeidsprosjektet og sikre handlingsrommet. 
Av hensyn til framdriften i samarbeidsprosjektet vil det være positivt med en rask avklaring slik det 
ble skissert i vårt møte. 
Vedlagt følger den informasjonen som finnes tilgjengelig i prosjektet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hege Walør Fagertun 
leder styringsgruppa 
 
 
Kopi:  Gratangen kommune 

Lavangen kommune 

Styringsgruppa for samarbeids-
prosjekt mellom Gratangen, Lavangen 
og Salangen kommuner 



Prosjektplan 
- Interkommunalt samarbeid 
Salangen, Lavangen og Gratangen

Til SG 24.10.2005
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Uke 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forundersøkelse og bli kjent x x
Kick-off og ideutvikling x x
Fokusering og forankring x x
Detaljering og bearbeiding av valgte forslag x x x x x x x x x x x
Evaluering av teknologiske løsninger x x x x x x x x
Utarbeiding av beslutningsgrunnlag x x x x x
Tilrettelegging for beslutninger x x x x
Behandling i ansvarlige organer x x
Løsninger bearbeides videre og forankres x x x x x x x x x x x x x x x
Gjennomføre interne prosesser x x x x x x x x x x x x x
Prøvedrift x x x x x x
Innfasing i ordinær drift x x x x
Ordinær drift x x x x
Sluttrapport utarbeiding x x x

DriftIdeutvikling og forankring Planlegging Beslutninger Implementering

OKS, 23.10.2005



  



 
 
 
 
Fylkesmannen i Troms 
Postboks 6105, 
9291 Tromsø 
 
Dato: 22. februar 2005 
 
 
 
SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FRA AVSATTE SKJØNNSMIDLER 
 
Søker(e): Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner 
Prosjektnavn: Felles barneverntjeneste i de tre kommunene 
Type prosjekt (ett x): Omstilling og modernisering av egen organisasjon ….….  
 Samarbeid med andre kommuner ……………………….. X
 Kommunesammenslutning ………………………………   
Prosjektansvarlig i 
kommunen: 

Rådmennene i de tre kommunene 

Prosjektbeskrivelse (stikkord: forankring, behov, brukere, innovasjon, utviklingspotensial)   
 
 
 

I handlingsprogrammet (budsjett/økonomiplan) for 2005-2008 har kommunestyrene i 
kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen vedtatt å etablere en felles 
barneverntjeneste der bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles for de tre 
kommunene. Prosjektet er derfor forankret på høyeste politiske nivå i de tre kommunene. 
 
Bakgrunnen er at kommunene hver for seg er for små til å ivareta denne funksjonen på en 
tilfredsstillende måte i forhold til brukernes behov. Dette gjelder ikke minst i forhold til 
rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy 
kompetanse. Hovedhensikten er derfor ikke økonomisk innsparing, men å utnytte de 
samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø 
for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne. 
 
Det må skje et utstrakt samarbeid mellom barneverntjenesten og skole, barnehager og helse 
mv i den enkelte kommune. Prosjektet vil derfor involvere mange personer, og 
kommunenes egeninnsats vil i første rekke innebære å frigjøre tid til å delta i 
prosjektarbeidet. Prosjektet krever imidlertid en erfaren og profesjonell prosjektledelse i ett 
år for å lykkes. Denne kompetansen må kjøpes inn og søknaden gjelder i hovedsak å få 
dekket utgiftene til prosjektledelse. 
 
Viktige milepæler i prosjektarbeidet vil være: 
• Utarbeide mandat og prosjektplan i samarbeid med de berørte 
• Kartlegge nåværende situasjon i de tre kommunene 
• Analysere ulike former for samarbeidsmodeller 
• Involvere samarbeidsgrupper og brukere/pårørende i prosessen 
• Avslutning, prosjektrapport, iverksetting, evaluering 
 
Selve prosjektprosessen kan bli en meget nyttig øvelse som kan skape innovasjon, 
nytenkning og utvikling som kan danne eksempel for andre samarbeidsprosjekter. 
 

  



Tidsplan for prosjektet 
 Oppstart (mnd/år) : …………………………… Mars 2005 
 Prosjekt ferdig (mnd/år): ……………………... Mai 2006 
 Prosjektet implementeres i driften fra (mnd/år): Juli 2006 

 
Prosjektets hovedaktiviteter (dobbeltklikk i tabellen nedenfor): 

Hovedaktivitet J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
 Planlegging
 Oppstart
 Gjennomføring
 Prosjektet avsluttes
 Prosjektrapport
 Tiltak iverksettes fra
 Evaluering

2005 2006

 
 
Prosjektbudsjett 

2005 2006 Sum 2005 2006 Sum %-andel
Utgifter (spesifiser) 0 Finansiering
Egen tid planlegging 50000 50000 Skjønnsmidler 300000 200000 500000 45 %
Egen tid prosjektarbeid 300000 100000 400000 Egenandel 350000 250000 600000 55 %
Egen tid avslutn. Implement 0 100000 100000 0 0 0 0 %
Egen tid evaluering 0 50000 50000 0 0 0 0 %
Prosjektledelse 300000 200000 500000 0 0 0 0 %

0 Annet 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %

SUM UTGIFTER 650000 450000 1100000 SUM FINANS 650000 450000 1100000 100 %
 
Andre relevante opplysninger av betydning for vurdering av søknaden 
(stikkord: Prosjektets overføringsverdi, betydning for kommunens innbyggere, m.v.)   
Prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi når det gjelder interkommunalt 
samarbeid og utvikling av en bedre barneverntjeneste ved å utnytte og utvikle 
samlede ressurser mellom tre kommuner. Det kan utvikle seg til utvidet 
samarbeid mellom flere kommuner. Prosessen kan også være svært lærerik i 
forhold til andre samarbeidsprosjekter. Det vises til eget prosjekt for utvikling 
av felles IKT-verktøy. 
 
For brukerne og kommunenes innbyggere bør en bedre barneverntjeneste være 
svært positiv og skape større trygghet for rettssikkerheten til det enkelte barn, 
samtidig som andre samarbeidspersoner enn barnevernet blir involvert i 
arbeidet.  
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
For Gratangen kommune For Lavangen kommune For Salangen kommune 
 
 
 



 
Fylkesmannens vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritering:  
 

 
 
 



Fylkesmannen i Troms 
Postboks 6105, 
9291 Tromsø 
 
Dato: 22. februar 2005 
 
 
 
 
SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FRA AVSATTE SKJØNNSMIDLER 
 
Søker(e): Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner 
Prosjektnavn: Felles IKT-tjeneste i de tre kommunene 
Type prosjekt (ett x): Omstilling og modernisering av egen organisasjon ….….  
 Samarbeid med andre kommuner ……………………….. X
 Kommunesammenslutning ………………………………   
Prosjektansvarlig i 
kommunen: 

Rådmennene i de tre kommunene 

Prosjektbeskrivelse (stikkord: forankring, behov, brukere, innovasjon, utviklingspotensial)   
 
 
 

I handlingsprogrammet (budsjett/økonomiplan) for 2005-2008 har kommunestyrene i 
kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen vedtatt å etablere en felles IKT-tjeneste der 
IKT-plan, maskin- og programvare, bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles 
for de tre kommunene. 
 
Bakgrunnen er at kommunene hver for seg er for små til å ivareta IKT-funksjonen på en 
tilfredsstillende måte og at det er et stort potensiale for effektivisering og modernisering 
ved å samarbeide. Kommunene har i dag samme type økonomisystem og sak/arkivsystem. 
Dette er viktige basissystemer som må oppgraderes og utvikles videre for å forenkle 
arbeidsprosessene, samtidig som det er viktige forutsetninger for andre fagsystemer. 
 
Kommunene har som mål å utnytte moderne teknologi maksimalt for å effektivisere 
arbeidet. Alle i kommunene bør derfor ha samme teknologiske plattform. Det må 
utarbeides en felles IKT-plan som legger opp strategien videre når det gjelder 
investeringer, drift, kompetanse mv. Prosjektet vil involvere mange personer og  
Kommunenes egeninnsats vil i første rekke innebære å frigjøre tid til å delta i 
prosjektarbeidene. Prosjektet krever imidlertid en erfaren og profesjonell prosjektledelse i 
ett år for å lykkes. Denne kompetansen må kjøpes inn og søknaden gjelder i hovedsak å få 
dekket utgiftene til prosjektledelse. 
 
Viktige milepæler i prosjektarbeidet vil være: 
• Utarbeide mandat og prosjektplan  
• Kartlegge nåsituasjonen i de tre kommunene 
• Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan 
• Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan 
• Dokumentere arbeidet i en prosjektrapport 
• Avslutning, implementering inkludert opplæring 
 
Selve prosjektprosessen kan bli en meget nyttig øvelse som kan skape innovasjon, 
nytenkning og utvikling som kan danne eksempel for andre samarbeidsprosjekter. 
 

  



Tidsplan for prosjektet 
 Oppstart (mnd/år) : …………………………… Mars 2005 
 Prosjekt ferdig (mnd/år): ……………………... Mai 2006 
 Prosjektet implementeres i driften fra (mnd/år): Juli 2006 

 
Prosjektets hovedaktiviteter (dobbeltklikk i tabellen nedenfor): 

Hovedaktivitet J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
 Planlegging
 Oppstart
 Gjennomføring
 Prosjektet avsluttes
 Prosjektrapport
 Tiltak iverksettes fra
 Evaluering

2005 2006

 
 
Prosjektbudsjett 

2005 2006 Sum 2005 2006 Sum %-andel
Utgifter (spesifiser) 0 Finansiering
Egen tid planlegging 50000 50000 Skjønnsmidler 250000 100000 350000 41 %
Egen tid prosjektarbeid 200000 100000 300000 Egenandel 250000 250000 500000 59 %
Egen tid avslutn. Implement 0 100000 100000 0 0 0 0 %
Egen tid evaluering 0 50000 50000 0 0 0 0 %
Prosjektledelse 250000 100000 350000 0 0 0 0 %

0 Annet 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %

SUM UTGIFTER 500000 350000 850000 SUM FINANSI 500000 350000 850000 100 %
 
Andre relevante opplysninger av betydning for vurdering av søknaden 
(stikkord: Prosjektets overføringsverdi, betydning for kommunens innbyggere, m.v.)   
Prosjektet er i første rekke direkte rettet inn mot å effektivisere de 
administrative arbeidsprosessene i kommunene og danne grunnlag for effektivt 
samarbeid på en rekke områder som utnytter teknologi som et verktøy. Dette 
bidrar igjen til at det frigjøres ressurser til direkte tjenesteyting på 
primærområdene skole, pleie/omsorg og helse, og som kommer innbyggerne til 
gode.  
 
Prosjektet vil også kunne ha overføringsverdi for andre kommuner som er i 
samme situasjon og som vil utnytte moderne teknologi maksimalt.  
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
For Gratangen kommune For Lavangen kommune For Salangen kommune 
 
 
 
 
 



Fylkesmannens vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritering:  
 

 
 
 



Fylkesmannen i Troms 
Postboks 6105, 
9291 Tromsø 
 
Dato: 22. februar 2005 
 
 
 
 
SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FRA AVSATTE SKJØNNSMIDLER 
 
Søker(e): Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner 
Prosjektnavn: Felles digitaliserte økonomifunksjoner i de tre kommunene 
Type prosjekt (ett x): Omstilling og modernisering av egen organisasjon ….….  
 Samarbeid med andre kommuner ……………………….. X
 Kommunesammenslutning ………………………………   
Prosjektansvarlig i 
kommunen: 

Rådmennene i de tre kommunene 

Prosjektbeskrivelse (stikkord: forankring, behov, brukere, innovasjon, utviklingspotensial)   
 
 
 

I handlingsprogrammet (budsjett/økonomiplan) for 2005-2008 har kommunestyrene i 
kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen vedtatt å samarbeide om felles 
administrative funksjoner som regnskap, økonomistyring, lønn, fakturering mv.  Prosjektet 
er derfor forankret på høyeste politiske nivå i de tre kommunene. 
 
Bakgrunnen er at kommunene hver for seg er for små til å ivareta disse funksjonene på en 
rasjonell måte og at det er et stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å 
samarbeide. Kommunene har i dag felles økonomisystem. Dette er et viktig basissystem 
som må oppgraderes og utvikles videre for å forenkle arbeidsprosessene, gi bedre 
brukervennlighet og ledelsesinformasjon. 
 
En viktig målsetting i dette prosjektet er å kunne digitalisere fakurerings- og 
regnskapsfunksjonen slik at alt arbeid som i dag skjer manuelt på papir og mye 
dobbeltregistrering og manuell punching i økonomisystemet, skal kunne utføres digitalt.  
Prosjektet vil involvere mange personer, og det må nedsettes delprosjekter. Kommunenes 
egeninnsats vil i første rekke innebære å frigjøre tid til å delta i prosjektarbeidene. 
Prosjektet krever imidlertid en erfaren og profesjonell prosjektledelse i ett år for å lykkes. 
Denne kompetansen må kjøpes inn og søknaden gjelder i hovedsak å få dekket utgiftene til 
prosjektledelse. 
 
Viktige milepæler i prosjektarbeidet vil være: 
• Utarbeide mandat og prosjektplan for hovedprosjekt og delprosjekter 
• Kartlegge nåsituasjonen i de tre kommunene 
• Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan 
• Opplegg for digitalisering av faktureringsfunksjonen 
• Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan 
• Dokumentere arbeidet i en prosjektrapport 
• Avslutning, implementering inkludert opplæring 
 
Selve prosjektprosessen kan bli en meget nyttig øvelse som kan skape innovasjon, 
nytenkning og utvikling som kan danne eksempel for andre samarbeidsprosjekter. 
 

  



Tidsplan for prosjektet 
 Oppstart (mnd/år) : …………………………… Mars 2005 
 Prosjekt ferdig (mnd/år): ……………………... Mai 2006 
 Prosjektet implementeres i driften fra (mnd/år): Juli 2006 

 
Prosjektets hovedaktiviteter (dobbeltklikk i tabellen nedenfor): 

Hovedaktivitet J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
 Planlegging
 Oppstart
 Gjennomføring
 Prosjektet avsluttes
 Prosjektrapport
 Tiltak iverksettes fra
 Evaluering

2005 2006

 
 
Prosjektbudsjett 

2005 2006 Sum 2005 2006 Sum %-andel
Utgifter (spesifiser) 0 Finansiering
Egen tid planlegging 50000 50000 Skjønnsmidler 250000 100000 350000 41 %
Egen tid prosjektarbeid 200000 100000 300000 Egenandel 250000 250000 500000 59 %
Egen tid avslutn. Implement 0 100000 100000 0 0 0 0 %
Egen tid evaluering 0 50000 50000 0 0 0 0 %
Prosjektledelse 250000 100000 350000 0 0 0 0 %

0 Annet 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %

SUM UTGIFTER 500000 350000 850000 SUM FINANSI 500000 350000 850000 100 %
 
Andre relevante opplysninger av betydning for vurdering av søknaden 
(stikkord: Prosjektets overføringsverdi, betydning for kommunens innbyggere, m.v.)   
Prosjektet er i første rekke direkte rettet inn mot å effektivisere de 
administrative arbeidsprosessene i kommunene innen økonomi, regnskap, 
fakturering, lønn og danne grunnlag for effektivt samarbeid. Dette bidrar igjen 
til bedre planlegging og styring og at det frigjøres ressurser til direkte 
tjenesteyting på primærområdene skole, pleie/omsorg og helse, og som kommer 
innbyggerne til gode.  
 
Prosjektet vil også kunne ha overføringsverdi for andre kommuner som er i 
samme situasjon og som vil utnytte moderne teknologi innen 
økonomifunksjonene maksimalt. Det vises til eget prosjekt for utvikling av 
felles IKT-verktøy. 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
For Gratangen kommune For Lavangen kommune For Salangen kommune 
 
 
 



 
Fylkesmannens vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritering:  
 

 
 
 



  
 

 
Fra: Halvard Svendsen [mailto:Halvard.Svendsen@fmtr.no]  
Sendt: 25. april 2005 09:37 
Til: _Alle kommunene i Troms 
Emne: Tildeling av prosjektmidler 

Til Ordfører/rådmann 
  
Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av avsatte skjønnsmidler til prosjekter. Hver enkelt 
søker vil bli tilskrevet med det første og det blir her redegjort nærmere for tildeling, 
betingelser i tilknytning til tildelingene, begrunnelse for avslag,  m.v. I det følgende gis en 
kort orientering om søknadene og fylkesmannens prioritering.    
  
Av skjønnsmidlene til Troms fylke for 2005 ble 10 mill. kroner tilbakeholdt for tildeling etter 
søknad til moderniseringsprosjekter. Fylkesmannen sendte orienteringsbrev med 
søknadsskjema til kommunene i desember 2004 og med søknadsfrist 1. mars 2005. Det ble i 
brevet opplyst om at man kunne søke på to type prosjekter: a) omstilling og modernisering av 
egen organisasjon og b) interkommunale samarbeidsprosjekter. Det ble videre opplyst om at 
interkommunale samarbeidsprosjekter ville bli prioritert framfor prosjekter i regi av en 
kommune. Den siste kategorien kunne likevel prioriteres dersom prosjektet vil ha stor 
overføringsverdi.  
  
Ved søknadsfristens utløp var det innkommet i alt 40 søknader, hvorav 25 søknader gjaldt 
interkommunale samarbeid, mens de resterende 15 var i regi av egen kommune. Noen av 
prosjektene var planlagt over 2 år og hadde da søknad om støtte både i 2005 og 2006. Samlet 
ble det søkt om prosjektmidler for 24 mill. kroner, fordelt på 17,4 mill. kroner i 2005 og 6,7 
mill. kroner i 2006.  
  
1.      Søknadsmassen systematisert. 
  
Tabellen under viser søknadsmassen fordelt regionvis. Herav framgår det at 46 % av det 
omsøkte beløpet kommer fra Nord-Troms regionen og 24 % fra Midt-Troms regionen. 
Søknadene er m.a.o. i utgangspunktet noe skjevfordelt, dersom man skal legge til grunn en 
viss regional fordeling av tildelingene.     
  

Region 
Omsøkt i 

2005 
Omsøkt i 

2006 

Samlet 
omsøkt for 

2005 og 
2006 

% - vis 
fordelt 
mellom 

regionene

Antall 
søknader 

ETS 1) 450 000 0 450 000 2 % 1 
Indre Sør-Troms 1 230 000 400 000 1 630 000 7 % 5 
KS-nettverk 60 000 0 60 000 0 % 1 
Midt-Troms 3 710 000 2 056 000 5 766 000 24 % 9 
Nord-Troms 8 500 500 2 625 000 11 125 500 46 % 11 
Sør-Troms 1 250 000 714 000 1 964 000 8 % 6 
Tromsø og omegn 2 232 000 915 000 3 147 000 13 % 7 
SUM 17 432 500 6 710 000 24 142 500 100 % 40 

1) ETS står for samarbeidet Evenes, Tjeldsund og Skånland 
  



Fordeling av søknadene etter prosjekttype viser følgende: 
  

  

Samlet 
omsøkt 

beløp for 
2005 og 2006 Antall 

Brukertilpassing av tjenestene 850 000 1 
Beredskapstiltak 1 030 000 2 
Effektivisering av plansaker 2 895 000 5 
Forbedring av tjenestetilbud i egen kommune 3 786 000 7 
IKT - prosjekt egen kommune 450 000 1 
Interkommunale fellesløsninger for IKT 5 359 500 6 
Interkommunale fellesløsninger for tjenesteproduksjon 4 100 000 6 
Interkommunale kompetanseutviklingstiltak  1 950 000 3 
Kompetanseutviklingstiltak – egen kommune 1 000 000 1 
Miljøtiltak 1 200 000 1 
Annet 1 522 000 7 
  24 142 500 40 

  
I moderniseringsdebatten er økt bruk av IKT sterkt i fokus. Som det framgår av oversikten er 
det 7 rene IKT prosjekter, mens noen av de andre prosjekttypene er konsepter hvor IKT 
inngår. Dette gjelder bl.a. prosjektkategoriene beredskapstiltak, effektivisering av plansaker 
og kompetanseutvikling.  
  
2.      Kriterier for vurdering av søknadene. 
  
Ved prioriteringen er det flere hensyn som er veid opp mot hverandre. Det er vanskelig å lage 
helt objektive kriterier og dette medfører at prioriteringen nok må bygge på en viss grad av 
skjønn. For å nærme seg en rimelig grad av objektivitet har Fylkesmannen valgt å legge vekt 
på følgende hensyn: 
   

a)      Interkommunale prosjekt er prioritert foran prosjekt i en kommune. I den grad 
sistnevnte kategori likevel er prioritert, så er det lagt vekt på prosjektets 
overføringsverdi.  

b)      Prosjekter som er forutsatt finansiert bare med skjønnsmidler er ikke prioritert. I den 
grad slike prosjekter er prioritert høyt av fagavdelingene, så er omsøkt beløp redusert. 
Dette betyr at resterende finansiering må skje med kommunale andeler.  

c)      Prosjektenes effektiviseringspotensial er vurdert der dette er mulig ut fra prosjekt-
beskrivelsen. Dette gjelder bl.a. prosjekter som tar sikte på fellesløsninger med bruk 
av IKT, hvor det absolutt burde være mulighet for å hente ut en 
effektiviseringsgevinst. Denne typen prosjekter er vektlagt ved prioriteringen.  

d)      Det gis ikke tilskudd til å dekke åpenbare ordinære drifts- eller investeringsutgifter. I 
den grad denne typen prosjekter er prioritert, så er denne typen utgifter luket ut. Det 
som da gjenstår er tilskudd til prosjektledelse/-administrasjon, m.v. 

e)      I tilfeller der flere har søkt om midler til samme type prosjekt, men hvor omsøkt beløp 
er svært forskjellig, så gis det tilskudd ut fra den søker som søker om minst 
skjønnsmidler. Eksempel på dette er to interkommunale prosjekt om felles barnevern, 
hvor den ene søkeren søkte om dobbelt så stort tilskudd som den andre. I slike tilfeller 
bør det også vurderes å oppfordre samtlige søkere til å kontakte hverandre med 
henblikk på fellesløsning når det gjelder prosjektleder.      



f)        Mange av prosjektene forutsetter skjønnsmidler også i 2006. FM kan ikke gi 
bindende tilsagn også for 2006 og usikkerheten er da om de prosjektene dette gjelder 
er så avhengig av skjønnsmidlene at de rett og slett ikke blir fullført dersom de ikke 
får påregnet støtte i 2006. Dette er løst ved å bevilge støtte ut fra en samlet vurdering 
av 2005 og 2006. Det vil framgå av tildelingsbrevet til søkerne at prosjektet gis en 
engangsstøtte som skal dekke begge årene som prosjektet strekker seg over.  

g)      Det er forsøkt tatt noe hensyn til en viss regional fordeling av skjønnsmidlene. Som 
oversikten foran viser er det stor forskjell mellom regionene både når det gjelder 
antallet søknader og størrelsen på omsøkt beløp.  

h)      Det er holdt igjen 0,7 mill kroner til behov som er innmeldt og som bør prioriteres.  
  
  
Følgende søkere fikk tildelt midler: 
  

Navn på søker Prosjektnavn 
Omsøkt 

beløp 2005
Omsøkt 

beløp 2006

Sum 
prosjekt 
over 2 år Tildeling 

Bardu, Målselv, 
Salangen, Lavangen, 
Ibestad, Gratangen 

Utrede interkommunal 
legevaktsamarbeid 160 000 160 000 320 000 320 000

Skjervøy, Nordreisa, 
Kvænangen, Lyngen, 
Storfjord og Kåfjord 

Opplæring av psykososiale 
team 750 000  750 000 500 000

Kåfjord, Lyngen, 
Storfjord, Tromsø og 
Kvæfjord Fjellskred i Troms 500 000 0 500 000 500 000
Sør-Troms regionråd 
(Bjarkøy, Harstad, 
Ibestad, Kvæfjord og 
Skånland) 

Samordnet kommunal 
tjenesteproduksjon 300 000 0 300 000 300 000

Nordreisa, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen 

Rovvilt og samarbeid vedr. 
skadedokumentasjon og 
skadeuttak 600 000 600 000 1 200 000 500 000

KS-effektivitetsnettverk 
Nord 

Videreutvikle bruken av 
IPLOS/KOSTRA som 
styringsverktøy 60 000 0 60 000 60 000

Midt-Troms regionråd 
Samarbeid om 
økonomisystemer 500 000 0 500 000 500 000

Grantangen kommune Del II GIV prosjekt 350 000 0 350 000 350 000
Gratangen, Lavangen og 
Salangen Felles barneverntjeneste 300 000 200 000 500 000 200 000

Nordreisa kommune 
Sonjatun distriktsmedisinske 
senter 650 000 450 000 1 100 000 500 000

Kvænangen og 
Nordreisa Felles barneverntjeneste 350 000 650 000 1 000 000 200 000
Salangen, Sørreisa, 
Bardu, Balsfjord, Dyrøy 
og Målselv 

Skråbildefotografering 
kystlinje, vassdrag 100 000 0 100 000 100 000

Skjervøy, Karlsøy 
Kartlegging av biologisk 
mangfold 220 000  220 000 220 000

Tromsø kommune Realfagprosjektet 1 000 000 0 1 000 000 800 000

Midt Troms regionråd 

Utvikling av mer eff. 
samarbeid og 
kompetanseutvikling i 
forbindelse med 
kunnskapsløftet 250 000 250 000 500 000 500 000



Tromsø kommune 

Alt. organisasjons- og 
samarbeidsmodeller ved 
distriktsskolene 250 000 250 000 500 000 200 000

Gratangen, Lavangen og 
Salangen 

Felles IKT -tjeneste i de tre 
kommunene 250 000 100 000 350 000 350 000

Sørreisa m/flere SA - DO - prosjektavslutning 700 000  700 000 700 000

Målselv, Berg, Lenvik 

Interkommunalt samarbeid om 
samfunnsmedisinske oppgaver 
i kommunehelsetjenesten 
Midt-Troms 750 000 1 230 000 1 980 000 1 000 000

Lenvik kommune Kommune- og arealplan 1 000 000 0 1 000 000 500 000
Kvænangen, Skjervøy, 
Nordreisa, Lyngen, 
Kåfjord og Storfjord 
kommune 

IKT-Nord-Troms – Felles 
datasenter 2 792 500 500 000 3 292 500 1 000 000

SUM   11 932 500 4 390 000 16 322 500 9 300 000
  
  
Disponering av tilbakeholdte midler - kr 700 000,-: 

a)      Avsatt til samarbeidet Torsken, Berg                     kr 500 000,- 
b)      Budsjet-prosjektet                                                ”     40 000,- 
c)      KOSTRA-opplæring kommuner                           ”     60 000,- 
d)      Div. påkommende                                                 ”   100 000,-   

  
Etter at Fylkesmannen har foretatt sin prioritering framkommer følgende regionvise fordeling  
  

Region 

Samlet omsøkt 
beløp 2005 og 

2006 
Fylkesmannens

prioritering 

% - vis pr 
region ut 

fra 
forslaget til 
prioritering

ETS 450 000 0 0 %
Indre Sør-Troms 1 630 000 900 000 9 %
KS-nettverk 60 000 60 000 1 %
Midt-Troms 5 766 000 3 620 000 36 %
Nord-Troms 11 125 500 3 420 000 34 %
Sør-Troms 1 964 000 300 000 3 %
Tromsø og omegn 3 147 000 1 000 000 10 %
Tilbakeholdt 0 700 000 7 %
  24 142 500 10 000 000 100 %

  
I denne fordelingen er det tatt hensyn til at 7 % av skjønnsmidlene tilbakeholdes. Tildeling av 
disse midlene i etterkant vil kunne påvirke den regionvise fordelingen.  
  
I forhold til typer av prosjekter gir Fylkesmannens prioritering slik fordeling  
  

  

Samlet omsøkt 
beløp 2005 og 

2006  
Antall 

søknader
Innvilget 

beløp 

Antall 
innvilgede 
prosjekt 

Brukertilpassing av tjenestene 850 000 1     
Beredskapstiltak 1 030 000 2 500 000 1
Effektivisering av plansaker 2 895 000 5 820 000 3



Forbedring av tjenestetilbud i egen kommune 3 786 000 7 1 050 000 3
IKT - prosjekt egen kommune 450 000 1 0 0
Interkomm. fellesløsninger for IKT 5 359 500 6 1 910 000 4
Interkomm. fellesløsninger for tjenesteproduksjon 4 100 000 6 2 020 000 5
Kompetanseutvikling 2 950 000 4 2 500 000 3
Miljøtiltak 1 200 000 1 500 000 1
Annet 1 522 000 7 0 0
  24 142 500 40 9 300 000 20

  
Av de 20 søknadene som foreslås innvilget er 16 av kategorien interkommunale 
samarbeidsprosjekter. 
  
  
  
  
Vennlig hilsen 
  
Halvard Svendsen 
Økonomirådgiver 
Fylkesmannen i Troms 
Tel.: 77  64 20 45 
  


