
 

Utlysning av utviklingsmidler til  
Forsterket innsats og samarbeid om inkludering 
Fylkestinget har vedtatt å opprette en ordning for 
fordeling av utviklingsmidler for å fremme inkludering i 
Vestfold og Telemark. 

Utviklingsmidlenes målsetting:  
• Utvikling og utprøving av nye tiltak og ideer som 

fremmer inkludering og forebygger utenforskap 
eller 

• Videreutvikling av vellykkede inkluderingstiltak 
som er igangsatt via tidligere prosjekt-
finansiering. Dette handler om å videreforedle 
gode erfaringer slik at de kan gå inn i varig, 
ordinær drift. 

Målgruppe: 
• Offentlige, private og frivillige organisasjoner. 

Periode og søknadssum: 
Søkere søker om tilskudd for en 4 års-periode, oppad 
begrenset til 2 millioner kroner samlet for hele perioden 
for nye tiltak og til 1,2 millioner kroner for utprøvde tiltak som skal over i ordinær drift.  Utviklingsmidler 
utbetales årlig, forutsatt fylkeskommunal årlig budsjettering.1 
 
Innsatsområder for aktuelle tiltak: 

A. Styrke overgangen fra grunnskole til videregående opplæring 
B. Styrke arbeidet med overgang fra skole til læreplass 
C. Forebygge frafall i skolen eller fra læreplasser og/eller bidra til at de som har falt ut, eller står i 

fare for å gjøre det, kan komme tilbake 
D. Fremme inkludering i samfunns- og arbeidsliv. 

Kriterier for tildeling: 
1. Beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra innenfor ett eller flere av innsatsområdene ovenfor 
2. Plan for videreføring etter utviklingsmidlenes opphør 
3. Høy grad av medvirkning med egne målgrupper 
4. Innovativt tilsnitt; nye måter å arbeide på 
5. Forpliktende samarbeid mellom minimum to aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv 

eller lignende. 
6. Plan for løpende evaluering av arbeidet   

 
1 Tilskuddet er vedtatt i budsjett og økonomiplan 2021-2025 

Å være i arbeid eller utdanning og å kjenne seg 
som en bidragsyter i samfunnet, gir livskvalitet 
for den enkelte og bidrar til et samfunn som 
fungerer godt. For at dette skal bli mer 
virkelighet for enda flere, trenger vi å tenke og 
jobbe sammen på tvers.  

Alle samfunnsaktører har mandater som bidrar 
til å fremme inkludering, og sammen kan vi 
utvide mulighetsrommet til ytterligere 
inkludering og deltakelse; på nye måter, med 
nye samarbeidspartnere. Inkludering og 
deltakelse starter helt tidlig i livet og varer 
livet ut. 
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 Områder som skal besvares Utdypende spørsmål 

O
m

 
sø

ke
re

n 

Navn på søkerorganisasjon  
Org.nr  
Adresse  
Kontaktperson  
Kontonummer  

 Tiltakets navn  

1 

Målsetting og fremdriftsplan Hva er hovedmål og delmål for tiltaket? Fremdriftsplan. 
Tema Hvilke(t) innsatsområde(r) fra utlysningen skal tiltaket bidra til? 
Kunnskapsgrunnlag Hva er den faglige begrunnelsen for at dere velger dette tiltaket? 
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Søknadssum  
Budsjett  
Ressurser Hvordan ser dere for dere å bruke økonomiske og 

personalmessige ressurser i dette? (Frikjøp, omdisponering, 
innleide ressurser, kompetanseheving, annet?) 

Evt. annen finansiering/ 
egenfinansiering 

Er tiltaket delvis egenfinansiert eller mottas tilskudd/støtte fra 
andre, -og i så fall hvem og hvor mye? 

Tidligere offentlig støtte Har organisasjonen de to foregående og søknads mottatt 
offentlig støtte? Når, hvor mye, fra hvem? 
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Forankring Hvor er tiltaket tenkt forankret?  
(Om offentlig: politisk/ administrativt) 

Dersom søknaden gjelder 
allerede utprøvd tiltak: 
Endringer til videreføring 
innenfor ordinær drift 

Dersom dette er et tiltak som er blitt testet ut via tidligere 
prosjektfinansiering; beskriv hvordan det nå skal arbeides for at 
dette skal inngå i varig drift i forlengelsen. Hva er 
nytt/annerledes? Hva skal tiltaket eventuelt erstatte? 

Dersom søknaden gjelder nytt 
tiltak/ide: Bærekraftig drift etter 
tilskuddsmidlers opphør 

Plan for hvordan innlemme tiltaket gradvis i ordinær drift, samt 
en beskrivelse av hva tiltaket eventuelt skal erstatte. 

3 

Medvirkning Plan for medvirkning fra aktuelle grupper. Hvem og hvordan og 
med hvilken hensikt? (Aktuelle grupper kan være både 
sluttbrukere og de som skal gjøre jobben. Begrunn hvorfor dere 
velger medvirkning med de dere lytter til) 

4 

Innovativt tilsnitt Hva i tiltaket er innovativt? Nye måter å jobbe på? Nye former for 
samarbeid? Nye former for finansiering? 

5 

Samarbeid Hvem samarbeider i tiltaket? Hvem eier tiltaket? Hvordan er 
samarbeidet organisert? Hvorfor er dette samarbeidet 
hensiktsmessig? Legg ved signert(e) samarbeidsavtale(r). 
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Evaluering Plan for hvordan man skal lære av det man gjør underveis, og 
sikre at nødvendige justeringer gjøres. 
Eventuelle tanker om hvem dere trenger støtte fra i 
evalueringsarbeidet (FOU-miljøer eller andre) og plan for 
finansiering av dette 

Rapportering Søker rapporterer på arbeidet innen 1.april og på budsjett innen 
1.juni. Gjeldende regler for revisjon gjelder. 
Rapportering i henhold til søknad. 

Søker bes om å svare opp hvordan deres tiltak oppfyller alle disse spørsmålene, eller hvordan de har 
planer om å oppfylle dem gjennom utviklingsperioden.  

For at søknader skal inneha 
sammenliknbar informasjon, -og 

som en hjelp i utviklingen av 
tiltakene, er kriteriene utdypet i 
tabellen under. Fyll direkte inn i 
skjema eller bruk skjema som 
struktur i eget vedlegg. Alle 

kriterier og spørsmål må 
besvares. 
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Det gis ikke støtte til: 
Det gis ikke støtte til allerede ingangsatt arbeid. Derimot kan det gis støtte til å utvikle noe nytt innenfor 
samme eller tilstøtende områder.  
 
Forpliktelser: 
Organisasjoner som søker og får tildelt utviklingsmidler inngår en gjensidig forpliktende 
samarbeidsavtale med fylkeskommunen.  
Organisasjonene forplikter seg til å 

• arbeide etter innvilget søknad og budsjett 
• rapportere etter gjeldende regler 
• bidra inn i utviklingsfellesskapet mellom tiltaksorganisasjonene og fylkeskommunen 
• delta på samlinger i regi av fylkeskommunen 

 

Søknadsfrist: 
Søknadsfrist er 25.juni 2022. Søknadene blir behandlet umiddelbart og endelig vedtak skjer i hovedutvalg 
for utdanning og kompetanse 7. september 2022. 

Søkerseminar: 
Alle som er interessert i å søke inviteres til digitalt søkerseminar 8.juni kl 8.30-10.00. Påmelding via 
denne linken. 

Signering av søknad og søknadsadresse: 
Øverste leder (juridisk person) og nærmeste leder signerer søknaden.  
Søknad, inkludert budsjett, sendes til post@vtfk.no og merkes med saksnummer 22/21155 
 
 

Søkere internt i Vestfold og Telemark fylkeskommune kan kun få tildelt sum som kan benyttes pr 
kalenderår, da det ikke er mulig å overføre midler.  

Spørsmål rettes til Inger Elisabeth Borge, inger.elisabeth.borge@vtfk.no. Tlf.: 476 45 495 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PIHzCCmfL0ia7BbvfL9Hehu2vXnPUwVCpo5TIb0D_9tUMUkzMktHQ0tMVE5OVjUwUTQ0UFJIS09JTS4u
mailto:post@vtfk.no
mailto:inger.elisabeth.borge@vtfk.no

