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Kunngjøring av prosjektskjønnsmidler for 2018  

 
Søknad på prosjekter kan nå registreres i databasen 

Det er avsatt kr 5,5 millioner i prosjektskjønnsmidler som kommunene kan søke på. 

Prosjektene skal være til innovasjon og ikke til drift og ordinært utviklingsarbeid. 

 

Vi har drøftet med referansegruppa for moderniseringsarbeidet, hvor kommunene ved 

rådmennene og KS er med, hvordan vi innenfor rammene av retningslinjene fra KMD kan 

bruke prosjektskjønnsmidlene for å bidra til en modernisering av kommunene og 

forvaltningen i Østfold. 

 

Hovedtemaet er innovasjon. Dette kan være helhetlige systemer for organisasjonen og 

innenfor bestemte temaer. Innovasjon i kommunesektoren kan defineres som prosessen 

med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet. Det skal være 

noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort.  

 

Vi ønsker å prioritere prosjekter innen: 

• Digital transformasjon og velferdsteknologi. 

• Tverrfaglig arbeid, kommunikasjon og forebygging. 

• Klima og bærekraft, grønt skifte og smart by- og samfunnsutvikling. 

 

Det er ønskelig med prosjekter hvor flere kommuner samarbeider og prosjekter som kan ha 

stor overføringsverdi for andre. Læring og formidling av resultater må stå sentralt i alle 

prosjekter. Fornyingsprosjekter kan også ha et element av risiko for at dette ikke lyktes. Det 

er lov å prøve. 

 

 

Digital transformasjon og velferdsteknologi 

Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og 

forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må 

stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, 

brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. KS kan nå tilby en finansiell ordning for digital 

transformasjon i kommunesektoren. Kommunene kan søke midler i denne ordningen. En 

forutsetning er at det er gjort grunnleggende forarbeid og analyser. Alt dette kan ses i 

sammenheng med våre prosjektskjønnsmidler. 
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Kommunene kan søke om midler til prosjekter innenfor digitalisering. Det gjøres 

oppmerksom på at skjønnsmidlene ikke kan brukes som kommunenes egenandel i 

prosjekter. Det vises også til det som er sagt ovenfor om KS digitaliseringsfond og søknader 

fra dette.  

 

 

Innovasjon innen velferdsteknologi 

Det Kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet fra Helsedirektoratet inkluderer  

prosjekter innen velferdsteknologi, og har søknadsfrist 18. mars. Informasjon om dette 

tilskuddet vil bli lagt ut på vår hjemmeside. 

 

Fylkesmannen skal i samarbeid med kommunene jobbe for å nå mål om økt kapasitet og 

tilgjengelighet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

Fylkesmannen har gitt tilskudd fra både prosjektskjønnsmidler og kompetanse- og 

innovasjonsmidler til flere interessante prosjekter innen velferdsteknologi, og ser dette i 

sammenheng.  

 

Kommunene kan søke om prosjektskjønnsmidler til nye prosjekter, eller for å utvide eller 

forsterke pågående prosjekter. Særlig interessant er organisasjonsmessig utvikling sammen 

med teknologi. Innovasjonssøknader som berører helse- og omsorgsfeltet vil bli sett i 

sammenheng med det kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet. 

 

 

Tverrfaglig arbeid, kommunikasjon og forebygging. 

Tverrfaglig arbeid er viktig og aktuelt innenfor mange av kommunens ansvarsområder. 

Nasjonale tverrfaglige satsinger finner vi bl.a. innen: 

• Sjumilssteget og tverrfaglig samordning av tjenester for barn og unge 

Tverrfaglighet, kompetanse på tverrfaglighet og kvalitetssikring av tiltak, fullføre 

videregående opplæring, brukermedvirkning, medbestemmelse og involvering. 

• Velferd og utvikling 

«Bolig for velferd», integrering og bosetting, helse og levekår, frivillighet, likestilling og 

universell utforming. 

Kommunene kan søke på midler til prosjekter som bidrar til nye og innovative samarbeids-

løsninger og organisering innen tverrfaglig arbeid og forebygging. 

 

 

Klima og bærekraft, grønt skifte og smart by- og samfunnsutvikling 

Kommunene er medlemmer i Klima Østfold og mye kompetanseutvikling og tilrettelegging for  

tiltak gjøres gjennom dette nettverket. Kommunene er viktige i det grønne skiftet som lokal 

samfunnsutvikler og myndighet, tjenesteleverandør og innkjøper. Kommunen er også stor 

eier og drifter av bygg, anlegg og kjøretøy. Gjennom Klima Østfold er alle kommunene nå med 

i prosesser for å utvikle nye klima- og energiplaner. 

 

Vi inviterer kommunene til å søke på prosjekter som kan bidra til den grønne omstillingen. 

 

 

Nettverk og samhandling 

Kommunene og Fylkesmannen har god erfaring med å arbeide i nettverk. Dette gjør det 

lettere å samhandle og å organisere felles utviklingsarbeid. Hvis kommunene ønsker det, kan 

det søkes om midler til å drifte nettverk hvor kommunene i Østfold deltar. En kommune må 

da stå som søker. 



 

 

 

Følgende nettverk er i drift i 2018. Det kan søkes midler til drift av disse: 

1. Tverrfaglig samordningsteam barn og unge 0-24 år 

2. Arbeidsgruppe velferd og utvikling 

3. Klima Østfold 

 

Det er tidligere bevilget midler til kommunene ved rådmannsutvalget til å utarbeide en plan 

for organisering av digitaliseringsarbeidet i Østfold. Nettverksarbeid kan bli en del av dette. 

 

Erfaringsutvekslingen på konferansen Beat for Beat ønskes opprettholdt som en viktig del av 

nettverksarbeidet og samhandlingen om innovasjon i kommunene. Halden kommune vil i 

samråd med rådmannsutvalget i KS Østfold søke om midler til gjennomføring av 

konferansen. 

 

 

Rapportering, formidling og evaluering 

Resultatene av prosjektene skal dokumenteres og Fylkesmannen skal gjøre en vurdering av 

prosjektene og hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner. Fylkesmannen skal 

sammen med kommunene videreformidle prosjektene til andre kommuner og også på tvers 

av embetene. Vi bruker konferansen Beat for Beat som vår læringsarena. Kommunene 

oppfordres til å forberede prosjekter som kan presenteres og deles på Beat for Beat.  

 

Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere 

prosjekter kommunen har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling. 

 

 

Rapportering for prosjekter 2016 og 2017 

Vi gjør nå klar for rapportering i databasen. Når vi har lagt inn rapporteringsperioder og 

merket prosjektene for rapportering, vil det gå ut en e-post til kontaktpersonen i kommunen. I 

e-posten står det når dere skal rapportere, og det ligger lenke til databasen som gjør at den 

som rapporterer kommer inn på rett plass. Det kan sendes inn underveisrapport og 

sluttrapport. 

 

Fylkesmannen får rapport når dere er ferdig med rapporteringen og skal da evaluere 

gjennomføringen og måloppnåelsen. Det skal spesielt vurderes om prosjektene kan 

anbefales til andre kommuner. For prosjekter i 2017 hvor kommunene har sendt inn 

rapportering, har vi frist til 1. mars for rapportering til departementet.  

Vi legger derfor inn frist 20. februar for rapportering i prosjekter innvilget i 2017. De fleste av 

prosjektene som er innvilget i 2017 vil ikke sluttføres før i 2018. Vi vil gjerne ha en 

underveisrapport for disse. 

 

Rapportering på prosjekter fra 2015 og tidligere 

Disse prosjektene er ikke registrert i databasen. Vi vil be om at dere tar kontakt for å drøfte 

hensiktsmessig form på rapporteringen. De manuelle skjemaene vi tidligere brukte kan 

brukes. 

 

Ny felles søknads- og rapporteringsløsning 

Fylkesmennene har utviklet en ny søknads- og rapporteringsdatabase som fra og med 2016 

skal nyttes i sammenheng med fornyings- og innovasjonsprosjekter. Her blir alle prosjektene 

presentert, og søknad- og rapporteringsskjemaene skal registreres her. 

 

Her er lenken til databasen: 



 

 

http://prosjektskjonn.fylkesmannen.no 

 

Denne basen fungerer best i nettleser Chrome, så det er en fordel å bruke denne. Dersom 

dere må benytte Internet Explorer nettleser, må dere benytte versjon 9 og oppover. 

 

Kommunene kan ha flere brukere registrert i databasen. For å få tilgang må søker i 

kommunen nytte Id-porten og må legge inn: 

• Fornavn 

• Etternavn 

• E-postadresse 

• Telefonnr. 

• Rolle – søker 

• Kommune 

 

Forespørsel blir da sendt saksbehandler hos Fylkesmannen for godkjenning. Når bruker er 

godkjent vil vedkommende få melding på e-post og tilgang til Prosjektskjønn. Søker kan så 

fylle ut søknadsskjema og sende inn. Dersom det er mangler eller vi har spørsmål til 

søknaden, vil all dialog gå gjennom dette systemet. Brev om tildeling eller avslag etter 

behandling av søknaden, og tidspunkt for rapportering vil også bli publisert her, med melding 

til søker. Dersom søkerne har spørsmål underveis skal også dette registreres her, slik at all 

dialog/kommunikasjon rundt prosjektet blir samlet på en plass.   

 

Det er bare å sette i gang, og så vil vi godkjenne brukere etter hvert som dere søker om det. 

 

Søknadsfristen er 31. mars. Søknadene kan registreres i databasen etter hvert. Det må 

komme fram i hvilken rekkefølge de er prioritert fra kommunen. 

 

Lykke til. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.   
  

 

Med hilsen 

 

 

Espen Pålsrud e. f.  Tormod Lund 

direktør       seniorrådgiver 
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