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Årets tilskudd
• Tilskudd Fylkesmannen forvalter i 2020
- Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd
- Kommunalt rusarbeid, langvarige og sammensatte behov
- Programfinansiering – samarbeid med oppvekst
- Tilskudd til lindrende behandling – regionalt
- Overførte midler fra Habilitering og rehabiliteringstilskudd
- Prosjektskjønnsmidler – Vestfold hver kommune søker – Telemark tildeles regionene
• Tilskudd Helsedirektoratet
- Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver –søknadsfrist 14. februar
- Implementering av velferdsteknologi – Omsorgsplan 2020 – samarbeid med FM

(Skien-Kongsberg)

• Tilskudd Fylkeskommunen - hvor vi er samarbeidsaktør
- Tilskudd frisklivssentraler –
- Folkehelse – Vold og trusler ,FK – Midt-Telemark, Larvik og Færder tildelt ca 2,5. mill.
hver
• NB! «Ny» fordelingsrunde etter at vi har fått inn penger som er krevd tilbake……..
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Årets tildeling i Vestfold og Telemark:
• 22.442658 til kompetansetiltak
•

7.020714 til BPA og innovasjon

•

1.486589 Velferdsteknologiske løsninger ( nasjonalt prosjekt – Skien - Kongsberg)

• Det er trukket ut ca. (21 mill?). til nasjonale prosjekt – utvikling av nye metoder
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Eksempler på prosjektskjønnsmidler gitt i 2019
relatert til helse- og omsorgssektoren

• Læring og mestringstilbud i Tønsberg kommune : 550.000
• Smartby- Proaktiv innbyggerdialog psykisk helse barn/unge –Sandefjord :500.000
• Videreutvikling av elektronisk tavle – styringsdata – Sandefjord: 450.000
• Samskaping –Frivillighet- motvirke ensomhet og hindre utenforskap – Larvik 195.000
• Samskaping for tillitsbaserte og bærekraftige tjenester – tildeling - Holmestrand 500.000
• Medisinsk avstandsoppfølging –velferdsteknologiske løsninger –Færder 450.000
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Kriterier Prosjektskjønnsmidler 2020
Søknadsfrist
• I Telemark må regionrådene søke prosjektskjønnsmidler innenfor regionens tildelte
midler. (Søknadsfrist utgått)
• I Vestfold er rammen 4, 2 mill – søknadsfrist 6. mars

• Formålet er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. En
risikoavlastning for kommunen for å kunne jobbe med innovasjon.
• Styrke kommunene i rollen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller samfunnsutvikler . Innen alle tjenesteområder.
• Ikke støtte til ordinær drift eller det som er en del av det ordinære kommunale
utviklingsarbeidet……
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Innovasjon – hva tenker vi – hva tenker dere?
• Utvikling av nye tiltak og metoder

Foto:
© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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Utvikling av nye tiltak og metoder innen:
• Forebygging, tidlig innsats og
egenmestring
• Fritidsaktivitet med assistanse
• Kulturopplevelser
• Ernæring
• Legemiddelhåndtering
• Rehabilitering og habilitering
• Samspill med pårørende og frivillige

• Andre nyskapende løsninger av stor
betydning for brukerne
© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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Mye til Velferdsteknologi i 2019 – hva nå?
• av ca. 8,5 mill. i innovasjonsmidler til Vestfold og Telemark –tildelte vi
5.969.094 til Velferdsteknologi
Vestfold

Telemark

Velferdsteknologi

2.809.094

3.160.000

Hvorav USHT

1.164.094

0
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Vest-Telemark
Kviteseid
Seljord
Vinje
Tokke
Fyresdal
Nissedal

480.000,-

- kompetanseheving
- GPS/vandrealarm
- digitale tilsyn
- Trygghetsalarmer
- e. Medisinstøtte
- Mobil omsorg

Øst-Telemark – (samarbeid
med Kongsberg)
Tinn
Hjartdal
480.000,Notodden

Porsgrunn
570.000,Bø
Sauherad
Nome

Skien 1.480.000,-

-Medisinautomat
institusjon
-Digitale tavler hjemmetj
-Velferdsteknologisk
knutepunkt
-Responssenter
videreutvikling

Holmestrand
150.000

Færder 50.000
drift team

Drangedal siste år:150.000
Foto:

Larvik 1.450.000,Medisineringsstøtte
Avstandsoppfølging
© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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Andre innovasjonsprosjekt
som har fått
innovasjonstilskudd
Tokke og Vinje
i samarbeid med
STHF
Kreftbehandling 200.000

Porsgrunn
Skien,
Bamble,Siljan,
Kragerø,
Drangedal, NAV
og STHF
Likemannsarbeid
200.000

Svelvik 200.000

legemiddelhåndtering farmasøyt

Holmestrand

100.000
gruppebehandling
psykisk helse

Akuttkjedeprosjektet
Telemark – samarbeid
kommuner - STHF
Riktig bruk av
antipsykotikaTelemark
Foto:

Horten 300.000
Samhandling

på vegne av Vestfold

USHT Vestfold

-Ernæring og
kostveiledning PU- 200.000
-Med andre brillerVR-teknologi 900.000
-Ernæring- lære med spill
264.094
© Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
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Nye aktuelle prosjekt?
• Smittevern – Antibiotikabruk??
• Tema relatert til «Leve hele livet»
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Hva med brukerstyrt personlig assistent
(BPA)
• Porsgrunn søkt og utbetalt en god sum
• Nissedal liten sum overført
• Vinje søkt og utbetalt liten sum
• Notodden, Bamble, Drangedal, Tinn, overført midler

• Alle kommunene i Vestfold har søkt og er tildelt midler……
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