
3.4. Prosjektmidler 

Statsforvalteren har en viktig rolle som pådriver for fornyings- og innovasjonsprosjekter i 

kommunal regi, og en del av skjønnsrammen skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 

kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye 

løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med 

fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som 

tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik 

at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. 

Prosjektet må etableres som et kommunalt prosjekt, i regi av kommunen, men med mulighet 

for samarbeid med andre kommuner og eventuelle eksterne aktører. Det kan også gis støtte til 

prosjekter med formål om å opprette nye og innovative former for interkommunale 

samarbeid, herunder prosjekter som over tid vil bidra til en mer bærekraftig oppgaveløsning 

og legge grunnlag for nye kommunesammenslåinger. 

 

3.4.1 Krav til tildeling av prosjektmidler 

For at statsforvalteren skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene oppfylle 

følgende krav: 

• Prosjektmidlene skal benyttes til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke 

gis støtte til ordinær drift. 

• Det er kun kommuner som kan søke om midler og stå som ansvarlig for prosjektet. 

Men kommunene kan gjerne samarbeide med eksterne aktører, som for eksempel 

lokale lag- og foreninger, interesseorganisasjoner, sosiale entreprenører, private 

selskaper eller statsforvalterembetene. 

• 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 målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. 

Så langt det er mulig, skal kommunen beskrive aktuelle virkemidler eller løsninger 

som skal testes ut i prosjektet. 

• Statsforvalteren skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter, da dette vil 

kunne overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om 

ansvarsfordelingen mellom statsforvalteren og fylkeskommunen. Alle søknader som 

må behandles etter forsøksloven, skal oversendes departementet. 

• Tildeling av prosjektmidler skal skje gjennom den integrerte søknads- og 

rapporteringsdatabasen Prosjektskjønn. Databasen skal kun benyttes i forbindelse med 

fordeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. 

 

3.4.2 Krav til statsforvalterens oppfølging av prosjekter 

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk, skal resultatene av 

prosjektene dokumenteres, og statsforvalteren skal gjøre en skriftlig vurdering av prosjektene 

og hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner. Statsforvalterens rapportering skal 

skje i den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen for Prosjektskjønn. 

Statsforvalteren skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og 

stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av 

statsforvalterembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer. 

Skjønnsmidler kan benyttes til å evaluere prosjekter kommunene har gjennomført, for 

eksempel som grunnlag for erfaringsdeling 


