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Tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2018  
 
 
Brev med kunngjøring av prosjektskjønnsmidler ble sendt til kommunene 06.02.2018. 
  
Invitasjonsbrevet følger vedlagt sammen med en oversikt i regneark over tildelingene for 
2018.  
  
Søknader og behandling  
All saksbehandling med informasjon om behandlingen av de enkelte søknader ligger i 
databasesystemet ISORD, som kommunene har registrert sine søknader i. Systemet er satt i 
«endelig fordeling» og kommunene kan nå se på resultatet av søknaden med begrunnelse og 
krav til videre arbeid med prosjektet.  
  
Det er avsatt kr 5,5 millioner til innovasjonsprosjekter i 2018. Det er innvilget støtte til 17 
prosjekter, som innbefatter alle kommunene i Østfold. Av dette er det to interkommunale 
prosjekter som gjelder alle kommuner med en vertskommune.  Dette er Klima Østfold med 
Moss som søkerkommune og Digitalisering i Østfold med Halden som søkerkommune. Det er 
tildelt midler til fire prosjekter i nye Indre Østfold kommune. Samarbeidet mellom 6 
kommuner i SmartKom får også tildelt midler. Tildelingene er samordnet med 
innovasjonstilskuddet på helse.  
 
Prosjekter og temaer  
Det ble i søknadsbrevet bedt om søknader innenfor nedenstående hovedtemaer: 

 Digital transformasjon og velferdsteknologi  
 Klima og bærekraft, grønt skifte og smart by- og samfunnsutvikling 
 Tverrfaglig arbeid, kommunikasjon og forebygging 
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Digital transformasjon og velferdsteknologi  
Rådmennene/KS har sammen med Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen jobbet med å 
få til en samordnet organisering av arbeidet med digitalisering i kommunene. Det ble i fjor gitt 
kr 400 000 i prosjektskjønnsmidler til dette arbeidet. Vi tildeler nå ytterligere kr 400 000. I 
tillegg kan kommunene i fellesskap søke om kr 200 000 fra innovasjonsmidler på helse. Til 
sammen er det da stilt til disposisjon kr 1 000 000 til arbeidet med en modell for 
organisering og samordning av digitalisering i østfoldkommunene. Tildelingen er avhengig av 
at kommunene ferdigstiller planen, og at den er godkjent av KS og kommunene. 
 

 Alle kommunene med Halden som søkerkommune, Digitalisering I Østfold, kr 
400 000. 

 
Øvrige prosjekter som støttes er: 

 Sarpsborg kommune, Digitalisering av årsturnus i pleie og omsorg, kr 300 000. 
 Moss kommune, Kulturopplevelser for alle ved bruk av digital teknologi, kr 300 000. 
 Hvaler kommune, Digitalisering i møte med innbyggeren, kr 200 000. 
 Råde kommune, Innovasjon og digitaliseringsarbeid, kr 300 000. 
 Våler kommune, Innovasjon og digital tjenesteutvikling, kr 200 000. 
 Nye Indre Østfold kommune med Hobøl som søkerkommune, innbyggerrelaterte 

tjenester og kommunikasjon med innbyggerne, kr 400 000. 
 
Klima og bærekraft, grønt skifte og smart by- og samfunnsutvikling 
Det ble i fjor innvilget kr 500 000 til forprosjekt for nye klima- og energiplaner i alle 
kommuner i regi av Klima Østfold.  Vi fortsetter å støtte arbeidet i Klima Østfold med kr 300 
000. Moss kommune er søker. Flere arbeidsgrupper er nå godt i gang med hovedprosjektet 
som skal levere sine forslag i 2018. 
 

 Alle kommunene med Moss som søkerkommune, Klima Østfold, kr 300 000. 
 
Øvrige prosjekter som støttes er: 

 Fredrikstad i samarbeid med Sarpsborg og Halden, Sensorteknologi, kr 500 000. 
 Halden, Smart mobilitet, kr 400 000. 
 Fredrikstad, Styring av energi i bygg ved smartteknologi, kr 300 000. 
 Sarpsborg i samarbeid med Halden, Solceller i idrettsanlegg, kr 100 000. 

 
Tverrfaglig arbeid, kommunikasjon og forebygging 
Et av prosjektene i nye Indre Østfold kommune går på utvikling av tverrfaglig samarbeid 
innen tjenester for barn og unge. Vi forutsetter at det prosjektet som Eidsberg fikk støtte til i 
fjor integreres i det nye prosjektet. 
 
Prosjekter som støttes er: 

 Hobøl kommune for Nye Indre Østfold kommune. Ny modell for samarbeid om tilbud 
til barn og unge, kr 300 000. 

 Aremark kommune i et samarbeid med Hvaler og Fredrikstad kommune m. fl. 
Heltidskultur, kr 200 000. 

 Fredrikstad kommune i et samarbeid med Eidsberg, Utviklingssenteret for sykehjem 
og helsetjenester, SVEKOMP-sykepleiere og vernepleieres sluttkompetanse etter endt 
utdanning, kr 300 000. 

 
 
 



Innovasjonsprosjekter i nye Indre Østfold kommune 
De fem kommunene som vil bli Indre Østfold kommune fra 2020 har sendt samlet søknad fra 
prosjektorganisasjonen. Vi tildeler 1,0 millioner til fire forskjellige prosjekter. Det er da 
plukket ut de prosjekter som tilfredsstiller kravene til innovasjon ved å være nye og nyttige. 
Det er krav om deling og formidling av erfaringer.  
 
Prosjekter som støttes: 

 Hobøl kommune for Indre Østfold kommune, kr 700 000. Se prosjekttildelingene som 
er omtalt ovenfor.To prosjekter gjelder innbyggerrelaterte tjenester og et prosjekt barn 
og unge. 

 Hobøl kommune for Indre Østfold kommune, Politisk organisering og 
nærdemokratimodeller. Kr 300 000. 

 
Samarbeidet mellom 6 kommuner som ikke ble en del av en kommunesammenslåing 
De små og mellomstore kommunene som ikke ble med i en kommunesammenslåing har 
etablert et nettverkssamarbeid under navnet SmartKom. Nettverket er også knyttet opp mot 
nettverket Innovativ ledelse som KS har invitert til. Vi tildeler kr 500 000 til dette arbeidet. 
 
Prosjekter som støttes: 

 Hvaler kommune, SmartKom- samarbeidet, kr 500 000. 
  
 
Politisk forankring og rapportering  
Det forutsettes at alle prosjektene er politisk forankret. Før nye prosjektsøknader innvilges for 
neste år må status i prosjektene for 2017 og 2018 rapporteres. Vi kommer tilbake med 
rutiner og opplegg for dette.  
  
Deling av informasjon  
Resultater og erfaringer må deles på de arenaer som rådmennene og Fylkesmannen legger 
opp til. Planen som kommunene ved rådmennene nå utarbeider vil ta for seg delingsarenaer 
og koordineringstiltak.  
  
I samarbeid med kommunene vil vi drøfte opplegg for en moderniseringskonferanse hvor 
hovedmålet er deling av erfaringer, drøfting av nye innovasjonsprosjekter og foredrag. 
Rådmannsutvalget er innvilget kr 200 000 gjennom Halden kommune til et slikt 
arrangement.  
  
Vi sender dette brevet til alle kommunene da det gir god informasjon om prosjekter og 
utviklingsarbeid i Østfold.  
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