
Spørsmål Svar 

Flere tiltak i samme søknad? • Primært ett tiltak pr søknad.  

• Evt flere søknader fra samme søker. 

• Mulig å beskrive ett tiltak med flere komponenter 

Hva er tenkt omfang av:  

• «bidra inn i 
utviklingsfellesskapet mellom 
tiltaksorganisasjonene og 
fylkeskommunen»  

• «delta på samlinger i regi av 
fylkeskommunen» 

Dette må vi finne hensiktsmessig omfang på i fellesskap.  
(Hva med f.eks 4 prosjektledermøter i året pluss en storsamling?) 

Hva legges i forpliktende samarbeid 
mellom aktører? 

Søkere må drøfte dette med sine samarbeidsaktører og finne hensiktsmessig omfang og beskrive dette i søknaden.  
(Hvem skal samarbeide? Hva innebærer samarbeidet i grove trekk? En skisse av omfang. Signert samarbeidsavtale) 

Kan jeg søke om jeg ikke får støtte fra 
ledelsen? 

Nei, det er kun organisasjoner som kan søke, og ledelsen må stille seg bak. 

Hva med fylkesdelingen? Midlene er satt av i den fireårige økonomiplanen, men vi kan ikke love noe. Vi må jobbe så godt at vi har gode 
argumenter for videreføring inn i nye organisasjoner. 



Legges det ut nedlastbar/redigerbar 
utgave av utlysningen? 

Det ligger nå ute et søknadsskjema i Word-format som dere kan benytte. 

Ang Samarbeid: Er samarbeid med flere 
avdelinger av samme organisasjon 
tilstrekkelig? 

Intensjonen er arbeid på tvers, -«nye samarbeid som åpner nye mulighetsrom» 

Ang innsatsområder; A-C retter seg jo 
mot ungdom, men forstår jeg det rett 
dersom pkt. D (også) åpner for andre 
aldersgrupper? 

Ja, det stemmer. Hovedvekten av tiltak som får utviklingsmidler vil ligge på innsatsområde A-C, men også søknader 
som går utenfor dette og ligger under D vil behandles og vurderes på lik linje som de andre. 

Angående samarbeidsavtaler; dersom 
man har konkrete avtaler som omfatter 
priser og annen mer eller mindre 
konfidensiell informasjon - skal disse 
avtalene legges ved i sin helhet, eller 
kan man gå til anskaffelse av en 
"tilpasset" avtale som kun bekrefter 
samarbeidet? 

Vi trenger kun en avtale som viser at dere skal samarbeide og hva dere skal samarbeide om.  

Dersom det skal brukes midler på samarbeidet, må det naturligvis komme frem i budsjett. 

Kan man ha med lokale 
samarbeidsaktører utenfor fylket om 
hovedsamarbeidet er med lokale 
innenfor fylket? 

Ja, man kan samarbeide utover fylkets grenser. 
Det er imidlertid et politisk mål at midlene skal gi gevinst for mennesker i eget fylke. 



Dersom en kommune / organisasjon 
sender to søknader om to tiltak, 
hvordan stiller det seg opp mot max-
beløp på 2. mill og 1,2 mill for en 
fireårsperiode? 

Hver av søknadene må forholde seg til hver sine maksbeløp. 

Det er verdt å nevne at det skal godt gjøres at én kommune/organisasjon får tildelt midler til mer enn et tiltak. Det vil 
etter all sannsynlighet bli foretatt en prioritering mellom dem. 

Ligger det noen føringer for 
tilgjengeliggjøring av tiltaket/prosjektet 
i FK? Skal det foreligge gratis for alle, 
eller kan det ligge bak lisens (men 
likevel mulig å anskaffe av alle i FK)? 

Svar kommer 

Kan vi søke på midler i et prosjekt som 
er pågående, men som vi ser vi trenger 
flere år for å få inn i ordinær drift? 

I så fall må det søkes om midler til et «underprosjekt/delprosjekt» som står på egne ben. Det kan f.eks handle om å 
arbeide spesifikt med implementeringsarbeidet og overføring fra prosjekt til varig drift. 

Foreligger det en oversikt over 
pågående prosjekter? 

Nei, ikke pr i dag. Men målet er at det skal utarbeides en slik oversikt i løpet av de neste årene. 

Ungdom i utdanningsløp - kan det også 
gjelde folk i utdanningsforløp i 
institusjoner (eks fengsel)? 

Ja 



Kan man evt ettersende 
samarbeidsavtale hvis man ikke rekker 
å få dette til før søknadsfrist? 

Ja, det er teoretisk mulig. Men husk at vi skal behandle de søknadene vi får inn slik de foreligger, og det er deres 
oppgave å gjøre samarbeidet troverdig. 

 


