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Kommunene i Buskerud
Regionkoordinatorene

Skjønnsmidler 2016 til prosjekter

Vi viser til møte 11. november d.å. med regionkoordinatorene.
  
Fylkesmannen har for 2016 holdt tilbake 4 millioner kroner som skal gå til fornyings- og 
innovasjonsprosjekter i Buskerud. Vi vil opprettholde samme fordelingsnøkkel som tidligere.  
Denne fordelingsnøkkelen er følgende:

 Drammensregionen kr 900.000
 Region Vestviken kr 550.000
 Kongsbergregionen kr 900.000
 Region Midt-Buskerud kr 450.000
 Ringeriksregionen kr 500.000
 Hallingdalsregionen kr 700.000

Regionene skal fremdeles stå ansvarlig for utvelgelse av prosjektene.  Regionene kan også 
samarbeide om samme prosjekt. Fylkesmannen er opptatt av at midlene skal komme 
kommunen til gode gjennom nyttige og målrettede prosjekter. Dersom en region ikke legger 
frem godkjente prosjekter, kan Fylkesmannen fordele midlene til andre godkjente prosjekter i 
andre regioner.

Kriterier for tildeling av midler:

Skjønnsmidlene skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Følgende 
fremgår fra departementets retningslinjer: 
«Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine 
utfordringer.  Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å 
kunne jobbe med fornying og innovasjon.  Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i 
rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som 
samfunnsutvikler.  Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, 
eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og 
realistisk prosjektplan.  Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare 
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målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet.  Kommunen må også begrunne valget 
av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.» 

Krav til fylkesmannens oppfølging av prosjekter:

«For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av 
prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en vurdering av prosjektene og 
hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner.

Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og 
stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av 
fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.»

Avgrensning:

Det gis ikke skjønnsmidler til rene næringsutviklingsprosjekter.

Søknad:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en integrert søknads- og 
rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunene skal søke direkte i denne databasen. Den 
endelige versjonen av databasen er snart klar.  Vi vil gi nærmere informasjon så snart 
databasen er klar.  Søknadsfrist er 1. mars 2016.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Lisbet K. Smedaas Wølner
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