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Mål for ordningen
• Bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og 

nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov

Delmål
• Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode 

tjenester tilpasset den enkeltes behov
• Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, 

frivillige og lokalsamfunnet
• Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra 

til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og 
selvstendighet (frisklivssentral, rehabilitering) 

• Styrke lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og 
tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning



Målgruppe

• Alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten (alle som yter 
tjenester med hjemmel i kommunal helse- og omsorgstjenestelov) 
Dette setter store krav til samordning internt i kommunen

• For kompetansetiltak innen rus- og psykisk helsefeltet kan ansatte i 
andre kommunale etater være målgrupper



En tredelt tilskuddsordning

Kompetansetiltak
Grunnutdanning – fagskoler – videreutdanninger – ABC opplæring –
etterutdanninger – internopplæring

Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Innovasjonsprosjekter



Innovasjonsprosjekter

Prioritering
• Forebygging, tidlig innsats og egenmestring (friskliv) 
• Fritidsaktiviteter med assistanse
• Kulturopplevelser
• Ernæring
• Legemiddelhåndtering
• Rehabilitering og habilitering (tilskudd rehab/hab)
• Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren 

generelt og demensomsorgen spesielt
• Andre nyskapende løsninger av stor betydning for 

brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 
inkl psykisk helse- og rustjenester



Innovasjonstilskudd - problemstillinger
Det skal ikke gis støtte til prosjekter som er en del av det 

ordinære utviklingsarbeidet i kommunen

Mulig med samarbeid med andre kommuner, 
fylkeskommuner, helseforetak, næringsliv, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, frivillig sektor eller andre aktører 

Tilskuddsordning via Innovasjon Norge



Søknadsfrist 1.3.2018

Rapporteringsfrist 1.3.2018

Søknadsskjema, regelverk og 
rapporteringsskjema ligger på hjemmesiden vår 



Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt 2018

Fylkesmannen i Vestfold har overtatt saksbehandlingen av dette tilskuddet. Informasjon ligger på 
hjemmesiden vår

Kompetansehevingspott til sammenslåtte kommuner . Engangstilskudd i 2017. Regelverket 
omhandler rapportering. 



Kontaktpersoner på dette tilskuddet er:

Heidi Vige, tlf. 3701 75 68/90 26 72 06,
e-post fmavhmv@fylkesmannen.no

Ester Hassel, tlf 37 01 75 58/91 58 04 04, 
e-post fmaveha@fylkesmannen.no

Irene Vestøl Stødle, tlf 38 17 61 68 / 47 27 95 61 
e-post fmavivs@fylkesmannen.no
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