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Utlysning av skjønnsmidler - fellestiltak 2020 - 0-24 utsatte barn og unge 

Bakgrunn 

Bedre samordning skal få flere gjennom videregående opplæring  
0–24-samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre 
oppfølging av utsatte barn og unge og familier. Det overordnende målet for samarbeidet er at færre 
faller utenfor ved at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid – og derved 
klarer seg selv som voksne. Det er Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, 
Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet som står bak samarbeidet.  
 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-
samarbeidet/id2511690/ 
 
I Trøndelag støttes arbeidet opp av følgende regionale etater og kompetansesenter som kan bidra 
med sine virkemidler: 

 Bufetat 
 Fylkeskommunen 
 Fylkesmannen 
 Husbanken 
 Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 Kriminalomsorgen 
 KS 
 NAV 
 Politiet 
 Utlendingsdirektoratet (UDI) 
 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) 
 Statped 
 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
 Kompetansesenter rus (KoRus) 
 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/
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Målene/fokusområdene for 0-24 satsningen i Trøndelag er: 
 

 Barn og unge skal sikres medvirkning og barn og unges beste skal være et grunnleggende 
hensyn ved alle handlinger som berører barn og unge 

 Barn og unge skal beskyttes mot vold og overgrep 
 God tverrfaglig samhandling mellom aktørene som arbeider med utsatte barn, unge og 

familier 
 Barn og unge får sunn og næringsrik mat og gode måltidsopplevelser i løpet av skoledagen 

 
Det er avsatt skjønnsmidler til felles utfordringer øremerket 0 – 24 arbeidet. Kommunene kan søke 
om å få tildelt midler for prosjekter med tematikk som er innenfor en eller flere av de fire målene for 
satsningen. Prosjekter som har bred lokal forankring vil bli prioritert. I tråd med målet om barn og 
unges medvirkning og at barn og unges beste er et grunnleggende prinsipp, så vil det være et krav til 
alle prosjekter at det fremkommer tydelig hvordan barn og unges medvirkning skal sikres og på 
hvilke måter prosjektet er til barn og unges beste. 
 
Dersom det søkes videreføring av pågående prosjekter innenfor satsingen, må det legges ved en 
status for prosjektet og synliggjøres hvilke nye utviklingsmål som er satt for prosjektet.  
 
Kriterier for tildeling 
 

1. Kommunene kan tildeles skjønnsmidler til prosjekter som fremmer 
målsetningene/fokusområdene i 0-24 – utsatte barn, unge og familier 

2. Prosjektene må bære preg av å være piloter som bidrar til fornying og utvikling som kan føre 
til en forskjell for utsatte barn, unge og familier 

3. Prosjektene må ha overføringsverdi til andre kommuner  
4. Kommunene må i søknaden beskrive utfordringsbildet i kommunen og på hvilke måter 

prosjektet kan bidra til å endre dette 
5. Forutsetningen for tildeling av skjønnsmidler er at kommunen i prosjektperioden utarbeider 

en plan for kommunens arbeid med utsatte barn og unge der bant annet etablerte 
strukturerer for tverrfaglig samhandling beskrives 

6. Samarbeid med andre kommuner vil vektlegges 
7. Kommunene som mottar skjønnsmidler forplikter seg til å levere en underveis- og en 

sluttrapport til Fylkesmannen  
8. Krav om 50 % egenfinansiering  

 
Søknaden sendes på vedlagte søknadsskjema til: 
 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Oppvekst- og velferdsavdelingen v/Margrethe Taule 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 
 
eller per epost til fmtlpost@fylkesmannen.no med kopi til fmtlmta@fylkesmannen.no  
 
Søknadsfrist er 7. juni 2019 
 
 
 

mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
mailto:fmtlmta@fylkesmannen.no
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Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi også har søkt etter deltakere til pilot for 
programfinansiering på 0-24 området. Dette innebærer en samordning av statlige tilskudd rettet 
mot barn og unge mellom 0-24 år. For mer informasjon om piloten, kriterier og søknadsskjema se: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2019/05/invitasjon-til-deltakelse-i-pilot-i-0-24-
samarbeidet/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2019/05/invitasjon-til-deltakelse-i-pilot-i-0-24-samarbeidet/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2019/05/invitasjon-til-deltakelse-i-pilot-i-0-24-samarbeidet/


  Side: 4/7 

 
SØKNADSSKJEMA  

Skjønnsmidler - fellestiltak 2019 
0-24 – utsatte barn og unge  

 
Kommune: 

 
Organisasjonsnummer: 

 

E-post: 

 
Kontaktperson for satsningen på kommunenivå: 

 
Ståstedsbeskrivelse/utgangspunkt i kommunen:  

 

 
Hva er bakgrunnen for valgte prosjekt? 

 
 
Hvilke utfordringer ser kommunen i dagens situasjon? 

 
 

Hvordan (om) arbeider kommunen i dag med tema relatert til prosjektet?  
 
 

 
Beskriv kort prosjektet: 

 

Hvilket overordnet mål har kommunen for prosjektet? 
 
 
Hvem er målgruppen for prosjektet?  

 
 
Hvordan beskriver kommunen en ønsket framtidssituasjon? 
 
 
På hvilken måte kan prosjektet ha overføringsverdi til andre kommuner? 

 
 
Beskriv kort organisering av prosjektet:  

 
 

Hvordan vil kommunen styrke den tverrfaglige samhandlingen gjennom 
prosjektet? 
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Enheter som vil delta i prosjektet: 

  

 
Hvordan vil barn og unges medvirkning  ivaretas i prosjektet?  
 
 

 
Hvilke lokale og/eller nasjonale utviklingstiltak har kommunen deltatt på i løpet av de 
tre siste årene/deltar på i dag som er relevant for dette prosjektet?  

Skisser kort behovet for kompetanseutvikling: 

 

Hva kan Fylkesmannen, statsetatene og/eller kompetansesentra bidra med i 
prosessen? 

 
 
 
Beskriv en fremdriftsplan for prosjektet:  

Budsjett (krav om 50% egenfinansiering):  

  
 
 
Andre opplysninger som er relevante for søknaden: 

 
 
 
Vedlegg: 

 
 
 

 
Søknadsfrist er 7. juni 2019 
 
Søknaden sendes til fmtlpost@fylkesmannen.no med kopi til fmtlmta@fylkesmannen.no 
 
eller per post til 
 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Oppvekst- og velferdsavdelingen v/Margrethe Taule 
Postboks 2600 

mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
mailto:fmtlmta@fylkesmannen.no
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7734  STEINKJER 
 
 
Med hilsen 
 
Erik Stene (e.f.) 
direktør 
Oppvekst- og velferdsavdelingen 

 

Margrethe Taule 
seksjonsleder 
Oppvekst- og velferdsavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 
Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Bjugn kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 
Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 
Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Røyrvik kommune Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
Namsskogan kommune Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
Snåsa kommune / Snåasen Tjielte Sentrum 7760 SNÅSA 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
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Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Tydal kommune  7590 TYDAL 
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 
Agdenes kommune  7316 LENSVIK 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 
Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 
Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 NAMSOS 
Roan kommune Julie Næss vei 10 7180 ROAN 
Vikna kommune Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK 
Fosnes kommune Servicekontoret, Stavarvegen 2 7856 JØA 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM 


