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Saker til Handsaming:
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Prioritering av søknader til Skjønsmidlar frå Fylkesmannnen
i Hordaland i Hardangerrådet sine eigarkommunar.

MRK. Kommunane har frist til i dag 10.03.2017 for innsending av søknader om
skjønsmidlar. Fleire av søknadene vert ferdigstilte i dag og etter avtale med
Fylkesmannen har Hardangerrådet fått frist til mandag 13.03.2017 med å senda
prioritering av søknadene frå Hardangerkommunane.

Kinsarvik 10.03.2017.

Jon Larsgard/s
Rådsordførar

Jostein Eitrheim
Dagleg leiar

Saksutgreiing til møte i Hardangerrådet iks Regionrådet 10.03.2017
HR-sak 6/17

Prioritering av søknader til Skjønsmidlar frå Fylkesmannen i
Hordaland i Hardangerrådet sine eigarkommunar.

Vedlagte oversikt syner at det vert sendt 5 søknader om Skjønsmidlar 2017 til
Fylkesmannen i Hordaland. Med bakgrunn i dei prioriterte områda i brevet frå Fylkesmannen
så meiner eg alle prosjekta er innanfor rammene for slik støtte.
Det vert søkt om tilsaman 3.295.000 kr
Oversikt:
Prosjekt

Nære og døgnåpne digitale
tjenester

Oppfylgjing og busetjing av
mindreårige flyktningar
e-helsestrategi
Kulturstrategi- og plan for
nye Ullensvang kommune
Kompetanseheving i tenesta
til menneske med
utviklingshemming

Deltakarar

Odda
Jondal
Ullensvang
Ulvik
Kvinnherad
( Eidfjord,
Voss
+ øvrige
kommunar i
Sunnhordland )
Ullensvang
Odda
Odda
Jondal
Ullensvang
Odda
Ullensvang

Søknad
kommu
ne
Odda

Søknadsum
(50 % av
kostnad)
1.600.000

Intern
priori
tering
1

Vedtak om
prioritering
1

Ullens
vang
Odda
Odda

300.000 1

2

500.000 1
570.000 1

3
4

Odda

325.000 3

5

Vurdering:
Eg har ikkje vurdert innhaldet i søknadane. Sett frå mi side som regionalpolitisk koordinator
så prioriterer eg fellesprosjekt som ligg innanfor satsingsområda og deretter kommuneinterne
prosjekt.
I retningslinene for tildeling av prosjektskjøn 2017 har Fylkesmannen gjeve slik prioritering
av satsingsområder:

Særlege område som vi elles ønskjer å prioritera for 2017 er:
1. Støtte til lokale/interkommunale tiltak for utvikling av framtidsretta og gode omsorgstenester, jf. Omsorg 2020.
2. Samfunnstryggleik og beredskap.
3. Interkommunale samarbeidsprosjekt som kan førebu framtidig kommunesamanslåing,
t.d. innan tenesteområda plan- og byggesak, helse og barnevern.

4. Tiltak innan miljø- og landbruksområdet, klimatilpassing og tiltak for å redusera
klimagassutslepp, t.d.:
•
•
•

Planlegging av infrastrukturelle skogbrukstiltak mot ras, flaum og storm
Tiltak etter vassforskrifta
Planlegging av biogassanlegg som del av interkommunal avfallshandtering i
samarbeid med landbruket

5. Interkommunalt planarbeid:
• prosjekt om kommunale planverktøy / GIS
• om oppdrett / akvakultur
• om massedeponi.
Dei innkomne søknadane er derfor prioritert slik høgre kolonne viser. Det er teke hensyn til
kommuneinterne prioriteringar dersom slike finst.
Framlegg til vedtak:
Hardangerrådet har i møte 13.03.2017 gjort slik prioritering mellom dei framlagde søknader
om skjønsmidlar frå Fylkesmannen:
1.
2.
3.
4.
5.

Nære og døgnåpne digitale tjenester
Oppfylgjing og busetjing av mindreårige flyktningar
e-helsestrategi
Kulturstrategi- og plan for nye Ullensvang kommune
Kompetanseheving i tenesta til menneske med utviklingshemming

Vedlegg:
Søknader om skjønsmidlar.

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
Odda, 10.03.2017

Søknad om skjønnsmidler til fornyingsog innovasjonsprosjekt i kommunene i
2017

Sammendrag
Fylkesmannen har satt til side skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekt i
kommunene i 2017.
Odda kommune søker på vegne av seg selv og samarbeidspartnere i Hardanger, Voss og
Sunnhordland om støtte fra Fylkesmannen for gjennomføring av fornyings- og
innovasjonsprosjekt “Nære og døgnåpne digitale tjenester for innbyggere og
næringsdrivende i Hardanger, Voss og Sunnhordland”.
Prosjektet faller inn under følgende satsningsområder:
3.
Interkommunale
samarbeidsprosjekt
som
kan
forberede
framtidig
kommunesammenslåing, f.eks. innen tjenesteområder for plan- og byggesak, helse
og barnevern
5. Interkommunalt planarbeid: prosjekt om kommunale planverktøy / GIS.
Det søkes om 1 600 000 NOK i prosjektstøtte til gjennomføring av forprosjektet.
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1. Bakgrunn for prosjektet
[ ...Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive
og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til
å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for
forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.
…]1
Offentlig sektor, særlig kommunene, må fornye seg, forenkle saksbehandlingen og forbedre
både tjenestekvalitet og tilgjengelighet. Kommunene, særlig med tanke på nærstående
kommunestrukturreform, må samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggerne og næringsliv
gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.
Kommunene i Hardanger, Voss og Sunnhordland har erkjent nødvendigheten med å være
aktiv og fremoverlent i den digitale verdiskapningen. Om kommunene skal klare å være med
og styre aktiv den digitale utviklingen, må kommunene satse både på drift og utvikling
samtidig. Utviklings- og digitaliseringskompetanse må deles mellom kommunene til alles
beste. Der det ikke finnes nødvendig kompetanse bør utdanning og kompetanseløft
vurderes som aktive tiltak.
Kommunene i Hardanger, Voss og Sunnhordland ser viktigheten og behov for å gjøre en
konkret felles innsats rettet mot et metodisk (implementerings)arbeid med digitaliseringen,
samtidig at såkalte lavthengende frukt innen digitalisering i Teknisk sektor og Helse skal
realiseres først. Motivasjon for et tettere samarbeid, på tvers av kommunale og regionale
grenser er til stede og at dette skal manifesteres i dette prosjektet.

1

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2524839/
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2. Beskrivelse av prosjektet
Fornyings- og innovasjonsprosjektet “Nære og døgnåpne digitale tjenester for
innbyggere og næringsdrivende i Hardanger, Voss og Sunnhordland” skal ta
utgangspunkt i behovene og forventningene innbyggerne og næringslivet har for tilgjengelige
tjenester med god kvalitet. Det er et viktig poeng å fokusere på innbyggerne og tjenestene
som i det daglige skal samhandle med kommunene, fremfor å kun se på egen intern
organisering.
Prosjektet er godt forankret på rådmannsnivå i Odda kommune som initiativtaker. Prosjektet
er på et strategisk overordnet nivå og har som målsetting at alle kommuner i Hardanger,
Voss og Sunnhordland tilslutter seg forprosjekt og hovedprosjekt. I Hardanger stiller Ulvik,
Ullensvang og Jondal seg positive til initiativet. Pga. korte tidsfrister er prosjektet ikke
forankret/gjort kjent i alle kommuner i Sunnhordland, dette må gjøres i etterkant av
søknadsfristen. Sunnhordland søker gjennom Stord kommune om to prosjekt innen
digitalisering. Disse prosjektene kan gi viktige erfaringer til dette prosjektet. Litt mer om de
andre kommunene og deres forankring/ambisjon...
For å ikke bare ha fokus på enkelte og isolerte IKT-løsninger som skal driftsettes, men
gjennom et ønske om å lage helhetlige løsninger for innbyggerne og næringslivet som
oppleves som relevante og nyttige, er det tvingende nødvendig å gjennomføre et metodisk
forarbeid. Vi vil utrede hvordan veien bør og skal bli.
Følgende tiltak skal bli del av prosjektet:
●

●
●
●

●
●

Utarbeide en felles Digitaliseringsstrategi, basert på felles behov, felles forståelse og
felles vilje til å løse digitaliseringsutfordringene sammen, til bruk i de enkelte
kommunene/regionene
Bygge interkommunal kompetanse og ferdigheter innen implementering av digitale
tjenester og endringsledelse
Etablere kontinuerlig dialog og tett samarbeid med de andre pågående
digitaliseringsprosjekt i Hordaland
Samarbeide om felles metodikk for identifisering og implementering av konkrete
digitaliseringsprosjekt innen Tekniske sektor (plan- og byggesak) og
Helsetjenester/barnevern
Identifisere digitaliseringstiltak innen Tekniske sektor (plan- og byggesak,
karttjenester og foreslår dens konkrete implementering
Vurdere å etablere et mer formelt fagnettverk Digitalisering på bakgrunn av dette
prosjektet

Prosjektet er planlagt å gjennomføres i 3 faser:
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1. Forprosjekt
2. Hovedprosjekt fase 1 med fokus på Teknisk sektor (plan- og byggesak)
3. Hovedprosjekt fase 2 med fokus på Helse (Velferds- og omsorgsteknologi)
I figur 1 er det beskrevet den prinsipielle tilnærmingen og sammenheng mellom de ulike
byggeklossene. Områder markert med blått er del av forprosjektet, områder markert med
grønt er del av hovedprosjektet fase 1 og områder markert med gult er del av
hovedprosjektet del 2.

Figur 1: Prosjekt “Nære og døgnåpne digitale tjenester for innbyggere og næringsdrivende i Hardanger, Voss og Sunnhordland”
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3. Forprosjektet det søkes midler til
I denne søknadsomgangen søkes det midler til forprosjektet. Forprosjekt skal vare i 9
måneder ( september 2017 - mai 2018). Initiativtaker til prosjektet er Odda kommune.
Prosjektet organiseres med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe.
Prosjektleder leder prosjektet og har ansvar for framdrift og leveranse. Prosjektet støttes av
en referansegruppe. Involvering av referansegruppen vil bli vurdert etter hensiktsmessighet.
Noen deler av referansegruppen kommer deltar på fysiske møter/workshop, mens andre
involveres via videokonferanse og/eller høringsuttalelser.
Oversikt over prosjektorganiseringen er gitt i figuren under.

Figur 2: Prosjektorganisering
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4. Hovedmål med prosjektet
Følgende effekt- og resultatmål er definert for prosjektet.
Effektmål

Resultatmål

Økt kompetanse innen implementering av
digitale tjenester

1: Metode for implementering av nye
digitale tjenester

Økt forståelse for digitalisering og hva den
kan bidra til bedre og mer tilgjengelige
tjenester

2: Kost/nytte-analyse og
Gevinstrealiseringsplan

Økt kompetanseoverføring og samarbeid i
regionen og på tvers av regionene gjennom
Fagnettverk Digitalisering

3: Digitaliseringsstrategi for kommunale
tjenester
4: Prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet
fase 1 og 2
5: Digitaliseringstiltak innen Teknisk sektor
(plan- og byggesak)
6. Digitaliseringstiltak innen Helsetjenester
og barnevernet
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5. Prosjektplan
I dette kapittelet presenteres det overordnete milepæler som er kjent ved initieringstidspunkt.
Milepæl

Aktivitet

Ansvar

MP1

Når det er før formell igangsetting av tiltaket avholdt en
fellessamling med formål å gi omforent retning og skape
økt forståelse for det arbeidet som skal gjøres og
resultatene det skal gi.

Prosjektleder

MP2

Når prosjektet er etablert (bemanning på plass,
aktivitetsplanlegging, møteplanlegging).

Prosjektleder

MP3

Når behovene i kommunene er kartlagt og SWOT-analyse Prosjektleder
for digitalisering innen Tekniske sektor (plan- og
byggesak) og Helsetjenester/barnevern er gjennomført.

MP4

Når det er identifisert og prioritert konkrete
digitaliseringstiltak innen Teknisk sektor (plan- og
byggesak) og Helsetjenester/barnevern.

Prosjektleder

MP5

Når metode for implementering av nye digitale tjenester er
utarbeidet (inkludert kommunikasjons- og
endringsledelsesplan).

Prosjektleder

MP6

Når det er gjennomført kost/nytte-analyser og
Gevinstrealiseringsplan for fase 1 og 2 er beskrevet.

Prosjektleder

MP7

Når digitaliseringsstrategien er utarbeidet.

Prosjektleder/
ekstern bistand

MP8

Når prosjektforslag for etablering av hovedprosjekt fase 1
og 2 er utarbeidet.

Prosjektleder

MP9

Når leveransene er godkjent av styringsgruppen.

Styringsgruppeleder
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6. Samarbeidspartner
Dette prosjektet er basert på bred og tett samarbeid mellom ulike aktører i regionene
Hardanger, Voss og Sunnhordland. Odda kommune har tatt initiativ for igangsettelse av
dette prosjektet, men ønsker et engasjert og konstruktivt samarbeid med alle kommuner
som ønsker å være med som aktive bidragsytere. Ved siden av et tett kommunesamarbeid
er det viktig og avgjørende for å nå prosjektets mål at både Hardangerrådet IKS
(http://www.hardanger.com/framsida ) og Samarbeidsrådet (http://www.samarbeidsraadetsunnhordland.no/ ) opptrer som fasilitatorer og veiledere i prosessen underveis.
I tillegg vil prosjektet tilstrebe samarbeid og kompetanseoverføring fra tilsvarende prosjekt i
Hordaland fylke. Her nevnes det spesielt prosjektet “Regional digitalisering” i
Bergensregionen og “Hva heter prosjektet i Nordhordland???” i Nordhordland. Stord
kommune har sendt inn søknad om skjønnsmidler til to digitaliseringsprosjekter, et på sakog arkivsystem og et på digitalisering av kart, på vegne av kommunene i Sunnhordland.
Disse prosjektene vil ha stor overføringsverdi til dette prosjektet.
Fylkesmannen skal inkluderes som en samarbeidspart i det videre arbeidet i prosjektet.
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7. Budsjett/økonomi
I tabellen under er det satt opp et foreløpig prosjektbudsjett, basert på estimater etter beste
evne.
Hva?

Enhet

Tall

Prosjektledelse med
virksomhetsarkitekturkompetanse 60 %, (850 kr/t)

dv

120

6 800

850 000

Fasilitering med kompetanse
innen endringsledelse og
organisasjon 40 %, (850 kr/t)

dv

80

6 800

550 000

Egeninnsats
prosjektdeltakere og
referansegruppe med
kompetanse innen strategi,
utvikling og kartdata
(350
kr/t)

dv

418

2 800

1 170 000

Egeninnsats styringsgruppe
ca. 6 personer (850 kr/t)

dv

54

6800

370 000

Møtevirksomhet (reise,
bevertning)
Ekstern bistand (strategi)
Prosessmodellering

Kostnad
NOK á

Sum NOK
(eks. mva.)

40 000
150 000
10 000

Total kostnadsramme,
inkludert egeninnsats i
prosjektet:

3 140 000

Behov for ekstern
finansiering:

1 600 000
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Med dette søkes det om et tilskudd på 1 600 000 kr fra Fylkesmannen i Hordaland sine
skjønnsmidler for fornyings- og innovasjonsprosjekt i 2017. Ta gjerne kontakt dersom det er
behov for mer og utdypende informasjon om prosjektet.
Vi håper på positivt svar på vår søknad.
På vegne av Hardanger, Voss og Sunnhordland.

Vennlig hilsen

Andreas Sigvaldsen
Virksomhetsleder IKT
Odda kommune
mob. 97558423
andreas.sigvaldsen@odda.kommune.no
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Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

964967903
Ullensvang Herad
Heradshuset
5780 Kinsarvik
Norge
EIVIND GREGERSEN (eivind.gregersen@ullensvang.herad.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

12-17-0055
Oppfylging og busetjing av midreårige flykningar
300000 kr
01.01.2017
31.12.2017
1

Annen finansiering
Samarbeidspartnere
Utfordringene det skal taes tak i:

Styrke kommunen innen rollene:

Ullensvang herad søkjer om midlar til oppfylging og
busetjing av mindreårige flyktningar i eige kommune.
Ullensvang herad inngikk ein avtale med Hardanger
folkehøgskule om mottak i 2016-17, og vidare plan er å
busetja 8 EM i bustadar med individuell oppfylging og
opplæring i Ullensvang herad. Ullensvang herad har i dag
eit veldreve innvandrarsenter der ein har tett samarbeid
mellom asylmottak, vaksenopplæring og mottak av
flyktningar. Ullensvang fekk i 2016 kr 200 000 til arbeid med
mottak og integrering av mindreårige flyktningar (se
vedlegg-rapport 2016), og har vidare behov for ressursar for
å fylgje opp, busetja og gje opplæring i eige kommune. Me
ser for oss å styrkje flyktningetenesta med ca 50 % stilling
for å kunne gje bustadoppfylging og individuel oppfylging av
gruppa.

• Lokaldemokratisk arena
• Tenesteprodusent
• Samfunnsutviklar

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Einslege mindreårige flyktningar er ei gruppe som har rett
på vidare skulegang og ytingar frå folketrygda. Dei treng tett
oppfylging og rettleiing og er som regel svært motiverte for å
læra norsk og få seg ei utdanning. Ein har allereie hatt ein
avtale med Hardanger Folkehøgskule i 2016/17 om mottak
av EM. Det skal arbeidast vidare mot fylgande mål: 1.
Busetja 8 personar i eige bustadar med oppfylging dag kveld 2. Legge til rette vaksenopplæring frå 15 mai, og
grunnskule frå august-17. Dette gjelder 7 EM deltakarar. 3.
12-17-0055

Side 1 av 2

Levert 10.03.2017

Arbeide vidare med besøksheimar i heile Hardanger med
tett oppfylging av vertsfamilien. 4. Arbeide med å avklare 2
EM mot busetjing i vertsfamilie, der ulike tiltak skal
planleggjast i samarbeid med ungdommen. Dette arbeidet
vil verta koordinert saman med barnevernet. Dette vert eit
omfattande arbeid, og me vil arbeide med å engasjere
frivillige lag og organisasjonar for å nå måla.

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Administrasjon og styring
• Oppvekst
• Skule
• Barnevern
• Anna
• Auka ressursar hjå flyktningetenesta

•
•
•
•

Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
Planlegging
Organisatoriske
Arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Eit viktig punkt som Ullensvang herad må prioritera er å legga til rette for nye organisatoriske
arbeidsmiljø/personal tiltak, her korleis fylgje dei opp på ettermiddag/kveld. Utvikle gode miljøtiltak, og få
til eit godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar. Viktig å leggje gode rammer for positiv utvikling
for den einskilde EM-flyktning. God helse og opplæring knytt til språk og samfunn, lokale
integreringstiltak skal gjera dei best mogeleg rusta til vidare skulegang og arbeid.
Vedlegg:
• Prosjektskjønn-Rapport-12-16-0064-03.02.2017.pdf

12-17-0055

Side 2 av 2

Levert 10.03.2017

Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

964967814
Odda Kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda
Norge
ANNE-LISE NAASEN (anne.naasen@odda.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

12-17-0048
e-helse strategi
500000 kr
01.02.2017
31.12.2017
1

Annen finansiering
kr 500000

Odda kommune

50%

Samarbeidspartnere
Utfordringene det skal taes tak i:

Styrke kommunen innen rollene:

Sikre en digital utvikling i tråd med nasjonale føringer og
planer. Denne skal være forankret politisk og bli prioritert inn
i det kommunale planarbeide. En ønsker også å sikre at
helse og sosial som er den største sektoren i kommunen,
jobber samlet mot de mål som er prioritert i forhold til
digitalisering og velferdsteknologi. Det vil i denne forbindelse
også bli opprettet en eHelse gruppe som skal arbeide med
og holde seg oppdatert innenfor de områder som strategien
fokuserer på. Denne gruppen vil være en viktig aktør i
arbeidet med digitalisering innen sektoren.

• Tjenesteprodusent
• Samfunnsutvikler

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Hovedmålet er å lage en strategi,samt en handlingsplan
som skal legges fram og godkjennes politisk. I tillegg skal en
implementere prosjekter ut fra beste praksis og
kost/nytte-vurderinger, og en skal videreutvikle de digitale
mulighter som kommer. Det blir lagt vekt på områder og
løsninger som skal sikre sentrale mål som at brukerne skal
kunne bo lenger hjemme, personalet skal holde seg
oppdatert på utvikling og å teste ut nye løsninger.
Oppfølging av kommunens overordnede IKT-strategi blir
viktig. Videre er det også lagt vekt på digitale løsninger som
skal sikre en effektiv og trygg arbeids hverdag for de tilsette
innenfor helse og omsorg.

12-17-0048

Side 1 av 2

Levert 10.03.2017

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Administrasjon og styring
• Pleie og omsorg
• Kommunehelse

•
•
•
•

Interkommunale samarbeid
Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
IKT
Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Det skal utarbeides en eHelse strategi der kommunene Ullensvang og Jondal er en samarbeidspart.
Dette er en viktig forutsetning, da kommunene har vedtatt å slå seg sammen i nye Ullensvang kommune
fra 01.01.2017. En er allerede nå opptatt av å samkjøre utarbeidelsen av ulikt planverk og strategier. Da
den digitale utviklingen går fortere enn noen gang er det også nødvendig å sørge for at også
helsesektoren utvikler strategier for å kunne utvikle seg i takt med både nasjonale føringer og
samfunnsutviklig generelt. Spesielt viktig mtp å sikre rett bruk av ressurser og nødvendig
kompetanseheving, slik at en kan yte best mulig tjenester til innbyggerne innenfor de tildelte rammer.
Vedlegg:
• PROSJEKTSKISSE eHelse.docx
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Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

964967814
Odda Kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda
Norge
Lage Thune Myrberget (lage.thune.myrberget@odda.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

12-17-0036
Kulturstrategi- og plan for nye Ullensvang kommune
570000 kr
01.08.2017
31.07.2018
1

Annen finansiering
Samarbeidspartnere
Jondal
Hordaland

Ullensvang
Hordaland

Jondal Kommune
Kommunehuset
5627 Jondal
Norge
Ullensvang Herad
Heradshuset
5780 Kinsarvik
Norge

Utfordringene det skal taes tak i:

Jon Larsgard
jon.larsgard@jondal.kommune.no
92843671
Inger Sekse
inger.sekse@ullensvang.herad.no
53671573

Styrke kommunen innen rollene:

Prosessen med sammenslåing av de tre kommunene
Ullensvang, Odda og Jondal hadde kultur og identitet som
konfliktområder. Stedstilknytning, kultur, arv, tilhørighet,
identitet. Mangfoldet av kulturer og identiteter ble synlig i
sammenslåingsprosessen, men ofte vinklet negativt. Vår
egen kultur og identitet vinkles som noe vi tror er truet ved
sammenslåing. Kulturutvikling handler om mangfold, deling
og synliggjøring.

• Samfunnsutvikler

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Hvem er vi? Hvem kan vi bli? Hvem vil vi bli? Hvordan får vi
det til? Hva gjør vi? Når er vi i mål? Vi ønsker å samarbeide
om en felles kulturstrategi- og plan. En strategi som omfatter
både kommunale tjenestefunksjoner, private aktører og
frivillige. Dette må styres av en ekstern prosjektleder. En
med erfaring og god forståelse for kulturell analyse,
visjonsarbeid og evnen til å skape brukerinvolvering. Vi
trenger forankring av en kulturstrategisk prosess i
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toppledelse i alle kommunene. Vi trenger en arbeidsgruppe
som lager utkast til kulturstrategi. Denne legges ut til høring.
Høringsprosessen plukkes opp i lag- og organisasjoner i de
tre kommunene. Deretter forankres kulturstrategien inn i
konkrete handlinsgplaner for de ulike kommunale
tjenesteområdene. Frivillige engasjeres til
arrangementsutvikling. Privat sektor engasjeres til å utvikle
kultur som næring.

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Hele kommunen
• Administrasjon og styring
• Kultur

•
•
•
•
•

Interkommunale samarbeid
Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
Kommunikasjon og innbyggerretting
Organisatoriske
IKT

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Digitalisering er sentralt. Vi er tre kommuner som samarbeider. Informasjon og delingskultur for hele
prosjektprosessen er sentral. Involvering gjennom fagdager, foredrag og debatter. Det er viktig med
kunnskapsdeling og opplæring i hva kultur er, og hva det betyr for samfunnsutviklingen. Vi må i
prosessen vurdere hvordan den kommunale tjenesteproduksjonen på kultur skal rigges for fremtiden.
Vedlegg:
• Kulturstrategi og plan skjønnsmidler 2017.pdf
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Prosjektskjønn Søknad
Søker
Org. nr
Navn
Adresse

Kontaktperson

964967814
Odda Kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda
Norge
LIV HELEN MÅRSTIG (liv.marstig@odda.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Søknadssum
Fra dato
Til dato
Prioritet

12-17-0043
Kompetanseheving i tenesta til menneske med utviklingshemming
325000 kr
01.05.2017
31.12.2018
3

Annen finansiering
kr 162500
kr 162500

Ullensvang Herad
Odda kommune

25%
25%

Ullensvang Herad
Heradshuset
5780 Kinsarvik
Norge

Lena Fresvik
lena.fresvik@ullensvang.herad.no
46894865

Samarbeidspartnere
Ullensvang
Hordaland

Utfordringene det skal taes tak i:

Styrke kommunen innen rollene:

Tenestene til menneske med utviklingshemming i
Ullensvang og Odda har behov for å heve kompetansen til
tenesteytarane og få på plass gode rutiner for intern
opplæring. Kommunane Ullensvang og Odda er på veg til å
slå seg saman, og dette er eit steg på vegen for å starte
samarbeidet innafor denne tenesta. Vi har utfordringar med
høg turnover, deltidsstillingar og mange tilsette uten formell
kompetanse. Vernepleierutdanninga er den utdanninga som
gir spesiell kunnskap om arbeid med utviklingshemma, men
for få av dei som arbeider i tenesta i våre kommunar har
denne kompetansen. Det er behov for ei grunnopplæring for
ufaglærte og fagarbeider, for å kunne yte fagleg kvalitative
tenester til menneske med utviklingshemming. Det er også
ynskjeleg å kunne drive med rettleiing ute hos
enkeltbrukarar.

• Tjenesteprodusent
• Samfunnsutvikler

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Gjennom eit prosjekt er det ynskjeleg å frigjere eigne
fagpersonar til å arbeide systematisk med
kompetanseheving innafor tenestene til utviklingshemma.
12-17-0043
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Det vil vere eit stort løft for tenestene i våre kommunar
dersom vi kan få på plass ei grunnleggande opplæring. Den
er også i tråd med rettighetsutvalet sitt LØFT 6, Kompetanse
og kunnskap. (NOU 2016:17). Kommunane skal ved å bruke
eigne ressursar vere sentrale som initiativtakarar og
deltakarar i prosjektet. Kompetansehevinga skal
gjennomførast som teoretisk og praktisk rettleiing.

Sektorer prosjektet omfatter:

Virkemidler som skal benyttes:

• Pleie og omsorg

• Interkommunale samarbeid
• Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Gjennom samarbeid mellom kommunane ynskjer vi å skape eit større fagmiljø og utnytte dei ressursane
vi har på best mogeleg måte. Ved å nytte interne krefter til opplæring og erfaringsdeling vil vi skape
lokale fagmiljø som er robuste og som vi har tilgang til ved behov. Kommunane Ullensvang, Odda og
Jondal skal slåast saman frå 2020, og dette er eit steg på vegen for å samordne tenester. Det vil gi betre
tenester og betre mogelegheiter for brukarane av tenestene våre, samt gjere at dei tilsette vert tryggare i
arbeidet sitt og vert verande lenger. Menneske med utviklingshemming har ofte samansette og
komplekse behov, og får ikkje den oppfølging dei har behov for. Dei får for lite helsetenester, for lite
habilitering og ofte oppfølging av ufaglært personell og andre med utilstrekkeleg kompetanse. Gjennom
interkommunalt samarbeid og intern opplæring skal vi gjere oss i stand til å yte gode tenester og ivareta
utfordringane på ein best mogeleg måte.
Vedlegg:
• Søknad om prosjektskjøn.docx
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