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SAK 02/14 SKJØNNSMIDLAR FRÅ FYLKESMANNEN, 2014  – PRIORITERING 
AV PROSJEKT TIL FORNYING OG OMSTILLINGSTILTAK 

 
Saksopplysning 
Fylkesmannen har helde attende midlar av fylkesramma for Buskerud til prosjekter knytt opp 
mot kommunale fornying og omstillingstiltak i 2014. Regionråda har ansvar for fordeling av 
midlane, men må orientere Fylkesmannen om valte prosjekt innan 15. februar 2014,  
sjå vedlegg 1. 
 
Fordeling for 2014 
Fordeling av skjønnsmidlar til prosjekter for 2014 er etter sama fordeling som for 2013 og med 
same beløp, totalt 4 mill. kroner.   
 
Midlane er fordelt slik: 
• Drammensregionen   kr 900.000 (22,5%) 
• Region Vestviken   kr 550.000 (13,7%) 
• Kongsbergregionen   kr 900.000 (22,5%) 
• Region Midt-Buskerud  kr 450.000 (11,3%) 
• Ringeriksregionen   kr 500.000 (12,5%) 
• Hallingdalsregionen   kr 700.000 (17,5%) 
 
Det blir i brev frå fylkesmannen dat. 16.12.2013 (vedlegg 1) gjort merksam på at midlane for 
2014 blir tidelt ved fyrste gongs søknad. Dersom fylkesmannen ikkje finn prosjekt som relevante, 
kan midlar bli trekt attende, og vil bli tildelt kommunar med økonomiske utfordringar. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har gjeve nokre føringar for kva prosjekt som bør 
prioriterast ved fordeling av skjønnsmidlar, sjå vedlegg 1. 
 
Rådmannsutvalet handsama søknadar i møte 24.1.2014 og har etter ei samla vurdering gjort 
slik innstilling: 

1. Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal (vedlegg 2),  kr. 300.000 
2. Hallingdal Lokalmedisinske tjenester (vedlegg 3),   kr. 300.000  
3. E-handel (vedlegg 4)      kr. 100.000 

 
 
Vurdering 
Ut frå dei føringar som er lagt for bruk av prosjektmidlane, vurderar dagleg leiar at foreslåtte 
tiltak er i tråd med retningslinjene. 
 
Forslag til vedtak 
Regionrådet for Hallingdal vil med bakgrunn i rådmannsutvalet si innstilling og tidlegare 
vedtak, prioritere følgjande prosjekt for tildeling av skjønnsmidlar for 2014: 
1. Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal,  kr. 300.000 
2. Hallingdal Lokalmedisinske tjenester, kr. 300.000  
3. E-handel,     kr. 100.000 
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Ål 27.1.2014 
 
Knut Arne Gurigard 
Dagleg leiar 
 
 
Vedlegg:  
1. Skjønnsmidlar for 2014, brev frå Fylkesmannen dat. 16.12.2013 
2. Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal 
3. Hallingdal Lokalmedisinske tjenester, 
4. E-handel 

 
 



i

Fylkesmannen
i Buskerud

Vår dato:16.12.2013
Vår referanse:2013/5697
Arkivnr.:331.2
Deres referanse:

Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner

Innvalgstelefon: 32266683
Kommuneue i Buskerud
Drammensregionen
Region Vestviken
Kongsbergregionen
Ringeriksregionen
Region Midt-Buskerud
Hallingdalsregionen

Skjønnsmidler til prosjekter i 2014

Vi viser til møte 10. desember med regionkoordinatorene.

Som foregående år overføres 4 millioner kroner av de tilbakeholdte skjønnsmidlene for 2014
til regionene til finansiering av prosjekter i Buskerud. Midlene fordeles slik:

• Drammensregionen kr 900.000,-
• Region Vestviken kr 550.000,-
• Kongsbergregionen kr 900.000,-
. Ringeriksregionen kr 500.000,-
. Region Midt-Buskerud kr 450.000,-
• Hallingdalsregionen kr 700.000,-

Vi gjør oppmerksom på at midlene for 2014 tildeles ved første gangs søknad. Dersom
fylkesmannen ikke finner prosjektene relevante, forbeholder vi oss retten til å trekke midler.
Midler som trekkes tilbake, vil tildeles kommuner med økonomiske utfordringer.

Føringer for prosjektmidlene:

KRD utgir hvert år retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler. Siktemålet med
retningslinjene er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker, men
det er ikke lagt opp til at de samme forhold skal vektlegges like mye i alle fylker. Lokale
forhold gjør det nødvendig å vektlegge ulikt fra fylke til fylke.

Kapittel 6 i retningslinjene omhandler prosjektmidler og i retningslinjene for
skjønnstildelingen for 2014 fremgår følgende:

Innovasjon
Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd i større grad skal bli gitt til innovasjonstiltak, og at
innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen.

«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 nynig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjon for en kommune kan også være
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å kopiere gode løsninger fra andre kommuner eller fra andre land —bare en tar dem i bruk på
sin egen mæte i sin egen kommune.
Kommunene arbeider kontinuerlig med omstilling og fornying. Mye av dette kan grense til
innovasjon. Men den vanlige fornyings- og omstillingsvirksomheten skiller seg fra innovasjon
ved at innovasjon gjerne medfører vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller
tjenesteutøvelsen, mens omstilling ofte er mer trinnvise endringer av eksisterende rutiner.

Innovasjon vil ikke bare være knyttet til å finne mer effektive måter å organisere og utøve
tjenestene på, men også at man søker å finne måter å tilby kvalitativt bedre tjenester til
innbyggerne på. Innovasjon innebærer alltid en viss grad av risiko, fordi innovasjonen endrer
den eksisterende situasjonen, og fordi de alternative framtidsløsningene alltid er mer eller
mindre usikre. Skjønnsmidler fra fylkesmannen kan se på som risikoavlastning, men også
som en mulighet til å prioritere nytenkning innenfor stramme rammer.

Fylkesmannen kan gi støtte til prosjekter hvor kommunene ønsker å teste ut nye løsninger på
sine utfordringer. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområder i kommunen. Kommuner må i
søknaden om prosjektmidler kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan for et
konkret innovasjonsprosjekt. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til
klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne
valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Kommunene som får prosjektmidler bør jobbe utadrettet for å finne nye løsninger,
enten det handler om å jobbe tven-faglig, involvere innbyggere, brukere, næringsliv,
organisasjoner eller forskninp-,smiljøer.»

Viser til regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren: «Nye vegar til framtidas
velferd» jfr. http://www.regjeringen.no/pages/38287227/velferd.pdf

Interkommunale prosjekter
«Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til interkommunale prosjekter. Støtten bør fortrinnsvis
gis til kommuner i utrednings- eller etableringsfasen da det ofte er i denne fasen at en
engangsstøtte kan være av betydning for å få det interkommunale samarbeidet på plass.
Fylkesmannen bør prioriteres søknader hvor kommunene synliggjør et særlig behov for å få
på plass interkommunalt samarbeid for å kunne yte kvalitativt bedre tjenester til
innbyggerne.»

Egenkontroll og etikk
Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter for å styrke egenkontroll og/eller sette etikk
på dagsordenen.

Lokaldernokrati
Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til prosjekter som har lokaldemokrati som tema.

Samfunnsutvikling
Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter som har samfunnsutvikling som tema.

Krav til ftlkesmannens oppfolging av prosjekter
«For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av
prosjektene dokurnenteres. Fylkesmannen skal rapportere på eget skjema i prosjektdatabasen
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på FM-nett. I rapporteringen på FM-nett skal fylkesmannen gjøre en vurdering av

prosjektenc, og hvilken overføringsverdi prosjektet har til ander kommuner.

Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og

stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av

fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.

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

prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling.»

Avgrensninger
«Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne

overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen

mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke

foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte interne

strukturelle omorganiseringer av varig karakter.

Drift av ordinære interkommunale samarbeid bør normalt ikke gis støtte over

skjønnsmidlene. Fylkesmannen skal ikke tildele skjønnsmidler til

kornmunestrukturprosjekter. Kommuner som ønsker økonomisk støtte til å utrede

konsekvenser av kommunesammenslåing, må derfor sende søknad om dette via

fyikesmannen til departementet, jfr. retningslinjene for slike søknader på nettsidene til

departementet.

Dersom en kommune ønsker å vurdere interkommunalt samarbeid knyttet til omstilling og

utvikling opp mot en eventuell kommunesammenslåing, kan det legges opp til delt

finansiering mellom fylkesmannen og departementet. Også i disse tilfellene må søknaden gå

via fylkesmannen til departementet. Fylkesmannen skal, som en del av sin vurdering, avklare

om fylkesmannen vil gi støtte til prosjektet, og eventuelt størrelsen på denne. Departementet

vil på ordinær måte vurdere å gi skjønnstilskudd til den delen av prosjektet som omhandler

kommunesamanenslutning.

Alle søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.

Skjema
Når det gjelder søknadsprosedyren for skjørmsmidler til kommunale prosj ekter for fornying

og modernisering, skal skjema og senere rapportering kun foregå elektronisk.

Frist for oversendelse av regionenes valgte prosjekter 15. februar på elektronisk skjema. Link

til skjemaene http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kommunal-styring/Kommunal-

fornying/Prosjekter/

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Lisbet K. Smeclaas Wølner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Fylkesmannen i Buskerud 

 
 

   
 

Skjønnsmidler 

 

 Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen 
 

 

 Prosjektbeskrivelse 
 

 

     
     

 Region Hallingdal Årstall for tildeling 2014  
     
     
     

 Kommune Alle kommunene i Hallingdal (Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå)  
    

 Samarbeider med Statped Sørøst   
    

 Navn på prosjektet Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal  
    

 Prosjektansvarlig Barnehage- og skolefaglig ansvarlig v/prosjektleder Gunn Berit M. 
Nergård 

 
     

 Mål med prosjektet/ 
Forventet resultat 

M
å 

Effektivisering M
å 

Kvalitet- /tjenesteutvikling 
 

     
     
     

 Prosjektets varighet fra 2011 til 2017  
     
 

Beløp over prosjektskjønn 400 000  
 

     

 
Annen finansiering  

Kommunal    
egenfinansiering  Annet 

     
 Prosjektbeskrivelse 

Beskrivelse av prosjektet 
 



 Prosjektbeskrivelse 
Prosjektet "Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal" er knyttet til språkutvikling og sosial læring i 
alle barnehage og skoler i Hallingdal. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom kommunene i 
Hallingdal og Statped Sørøst . 
 
Tidlig innsats som spesielt rettes mot språkferdigheter, legger grunnlag for å redusere utfordringer 
med sosiale ferdigheter (NOVA Rapport 12/2010). Med sitt fokus på lek og sosial samhandling 
kan barnehagene både arbeide forebyggende og sette inn tidlig innsats. Det kan igjen legge et 
positivt grunnlag for at omfanget av spesialundervisning minker og ikke øker etter hvert som barna 
blir eldre. 
 
Fokusområdene for barnehagen er i tråd med sentrale føringer og prioriteringer i St.m. nr. 41. 
Videreføring av prosjektet til overgang barnehage skole er også i tråd med sentrale føringer i St. 
m. nr. 16. Kunnskapsdepartementet har med utgangspunkt i denne utarbeida veilederen «Fra eldst 
til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole». 
Veilederen gir retningslinjer og anbefalinger i arbeidet og trekker foreldrene med som en aktiv 
part.  
Veilederen har fokus på tre hovedområder, og disse vil også bli vektlagt i prosjektet: 
• Rammebetingelser for samarbeid og sammenheng 
• Forutsetninger for god sammenheng og gode overganger for barnet 
• Tilrettelegging av samarbeidet og de ulike aktørenes roller 
I tillegg vil prosjektet ha fokus på forberedende lese- og skriveopplæring både i barnehage og 
skole. 
 
Prosjektet er delt inn i tre deler 
I Steg 1 ble det arbeidet med holdningsskapende arbeid, utvikling av barnehagens pedagogisk 
grunnsyn og utvikling av et inkluderende læringsmiljø. Deretter var det opplæring i språklig og 
sosial utvikling og tiltak for å fremme dette. Steg 1 avsluttet med tema Flerkulturelt arbeid. Steg 1 
gjennomførte sluttevalueringen våren 2013. 
 
Steg 2 Overgang barnehage - skole gir kompetanseheving til 510 ansatte og berører 54 barnehager 
og skoler i Hallingdal med 1915 barn i alderen 1-10 år. Denne fasen er forberedt  i 2012 med 
bakgrunn i ståstedanalyse og blir gjennomført i 2013-2014. 
Den skal gi kompetanseheving innen begynnende lese/skrive-opplæring og utvikling av rutiner for 
god overgang mellom barnehage og skole. Her vil både ansatte i barnehage og skole delta. 
Overordna mål i steg 2 overgang er: 
• Alle involverte parter bidrar til et helhetlig opplæringsløp fra barnehage til skole 
• Alle involverte parter bidrar til en trygg og forutsigbar skolestart for det enkelte barn og 
deres foresatte 
 
Steg 3 skole er den siste fasen og skal gi kompetanseheving primært for ansatte i 1.- 4.trinn i 
grunnskolen med fokus på skolens pedagogiske grunnsyn og utvikling av et inkluderende 
læringsmiljø. Det vil være fokus på språklig og sosial utvikling hos barn i småskolen, samt den 
første og andre leseopplæringen.  
Steg 3 er i forberedelse  fra januar 2014 med oppstart høsten 2014 for skole og SFO. 
Kompetanseheving for ansatte ved PPT starter våren 2014.      

 

    
  



    
 Bruk av midler:   
 Lønnsutgifter egne ansatte (vikarutg.,egenandel møter og seminar) 2 000 000  
 Eksterne kursholdere/veiledning 70 000  
 Reiseutgifter, kursutgifter (lokaler, bevertning, kopiering m.m.) 105 000  

Dekkes av Statped Sørøst (Øverby kompetansesenter) -300 000 
Opplæringsmidler barnehagene og skolene (kommunale + statlige) -360 000 
Egenandel - PPT/kommunale tjenester -100 000 

Sum: 1 415 000 
 Prosjektets målsettinger og kriterier for 

evaluering: 
  

 Fortsatt mål for steg 2 overgang 2014: 
 
Resultatmål:   
-  Snittalder for tilmelding til PPT er lavere enn pr. 1. januar 2011 
-  Det er utarbeidet en forpliktende kommuneplan med rutiner for overgang barnehage – skole. Kommunal     
plan for overgang barnehage / skole blir politisk behandlet i løpet av 2014 
-  Spes.ped. permen er revidert i forhold til overgang barnehage-skole innen desember  2014. 
-  Overgang fra barnehage til skole for skolestartere med særskilte behov blir gjennomført slik det er 
beskrevet i spes.ped.permen 
 
Delmål: 
-  Fagpersoner har kunnskap om lekens betydning for læring og utvikling 
-  Det er utviklet gode rutiner for informasjonsflyt knyttet til enkeltbarn og barnegrupper ved overgang fra 
barnehage til skole  
-  Det er utviklet rutiner for informasjonsflyt som involverer foreldre og aktuelle samarbeidspartnere 
-  Barna opplever at en del av det pedagogiske innholdet i skolen er kjent fra tiden i barnehagen 
-  Kunnskap om barnet sikres gjennom tverrfaglig samarbeid av involverte instanser  
-  Det er felles forståelse for at skole og barnehage bygger på hverandres arbeid med språk tilpasset det 
enkelte barn.  
-  Det er felles forståelse for at skolen bygger på barnehagens arbeid med sosiale ferdigheter  
-  Det er etablert felles delt forståelse om at det å styrke barnets «skoleparathet» vil si å styrke barnets 
pågangsmot, selvtillit, nysgjerrighet og trygghet i egne evner 
 
 
Steg 3 skole 2014-2017 
Prosjektgruppe for steg 3 skole starter opp sitt arbeid i januar 2014. 
Mål for steg 3 er tilsvarende deler av steg 1 barnehage som setter fokus på språkutvikling, sosial utvikling og 
lese- og skriveutvikling. 
Det skal skje primært på småskoletrinnet (1.-4 årstrinn).  
Utgangspunkt for mål i steg 3 er basert på overordnet prosjektplan 
  
Overordnede mål for prosjektet: 
 
• Barnehagene og skolene i Hallingdal skal preges av en inkluderende praksis der alle barna gis 
mulighet til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter ut fra egne forutsetninger 
• Generell språkstimulering i hverdagens aktiviteter er bevisst praksis og gjennomføres i det daglige 
• Ansatte i barnehage, skole, PPT og helsestasjon  skal besitte kompetanse på hva som er normal og 
avvikende språklig og sosial utvikling 
• Pedagogene i barnehagene og skolene samt helsesøstrene ved helsestasjonene regionen skal 
inneha kompetanse og rutiner på å fange opp barn hvor en er bekymret for språkutvikling /  sosial utvikling og 
kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt.  
 Dette innebærer at disse grupper av ansatte har: 
- tydelige rutiner knyttet til kartlegging og vurdering av læring og utvikling 
- kompetanse på å tolke og vurdere resultater av kartlegginger 
- vurdere tiltak på system og individnivå 
- kompetanse på å evaluere tiltak og vurdere behov for videre henvisninger 
• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, skole, helsestasjon, PPT og 
barneverntjenesten 
Dette innebærer å avklare roller, ansvarsfordeling og rutiner.     

 

 Handlingsplan:   



  
Handlingsplan: 
 
Steg 2: 
1. Grupper i alle kommuner utarbeider  kommunal plan for overgang barnehage og skole. 
Seminar som oppsummerer teori og utviklingsarbeid i steg 2 samt erfaringsdeling om arbeidet med 
kommunal plan. 
2. Gjennomføre slutt evaluering for Steg 2 Overgang for barnehage og skole høsten 2014 med 
ståstedanalyse og rapport  
3. Politisk behandling av kommunal plan for overgang barnehage og skole  innen 2014 
 
Steg 3: 
1. Forberede Steg 3 skole 2014 med  ståstedsanalyse som resulterer i prosjektplan med resultatmål og 
delmål. 
2. Valg av ressurspersoner i hver kommune som skal ha ansvar for utviklingsarbeidet på hver skole. 
3. Regional samling 13. februar  med rektorer og skolefaglig ansvarlig samt prosjektgruppe  i Steg 3  
4. Eget kompetanseløft  for PPT-ansatte i øvre og nedre Hallingdal  med to 2-dagers samlinger. 
Kompetansehevingen vil omfatte språk og sosial utvikling og er forberedene for Steg 3 skole 
5. Regional kursdag i august  2014 
6. Gjennomføre ståstedsanalyse Steg 3 skole desember 2014 
 
 
 
Seminarsamling: 
1. 21. mai 2014 
Tema: kommunal plan for overgang barnehage og skole 
 
2. Seminarrekke 1 for PPT  
Tema sosial kompetanse våren 2014 
 
3. Seminarrekke 2 for PPT  
Tema:  Språk og begrep høsten 2014  
 
4. Regional kursdag 14. august 2014 
Tema: Lek og læring 

 

     
     
 Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse: 

astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no   Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680 
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Fylkesmannen i Buskerud 

 
 

   
 

Skjønnsmidler 

 

 Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen 
 

 

 Prosjektbeskrivelse 
 

 

     
     

 Region Hallingdal Årstall for tildeling 2014  
     
     
     

 Kommune Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol  
    

 Samarbeider med Vestre Viken Helseforetak  
    

 Navn på prosjektet Hallingdal Lokalmedisinske tjenester  
    

 Prosjektansvarlig Regionrådet i Hallingdal v/ Oddvar Grøthe / Knut-Arne Gurigard  
     

 Mål med prosjektet/ 
Forventet resultat 

M
å 

Effektivisering M
å 

Kvalitet- /tjenesteutvikling 
 

     
     
     

 Prosjektets varighet fra 2012 til 2015  
     
 

Beløp over prosjektskjønn 300000  
 

     

 
Annen finansiering  

Kommunal    
egenfinansiering  Annet 

     
 Prosjektbeskrivelse 

Beskrivelse av prosjektet 
 

 Hovedmålet er å etablere et helsetilbud til befolkningen i Hallingdal i tråd med intensjonene i 
samhandlingsreformen; behandling på rett sted, til rett tid, med rett kompetanse og pris. I tillegg til 
å sikre rett behandling nær brukerne, skal prosjektet se på hvordan folkehelsearbeidet kan 
intensiveres og utvikles for å bidra til at folk holder seg friske lengre.  
 
I skrivende stund, foregår følgende: 
- Hovedprosjekt 
- delprosjekt intermediær avdeling 
- delprosjekt folkehelse 
- delprosjekt kompetanse, mestring og læring 
- delposjekt forsterkede tiltak demente 
- delprosjekt diabetes 
 
se www.hallinghelse.no for nærmere beskrivelse, mandat og framdriftsplaner. 
. 

 

    



 
    
 Bruk av midler:   
              
 Delprosjekt folkehelse og forebygging: 

                  - prosjektledelse og komptanseøking 
150 000  

              
Delprosjekt psykiatri og rus: 150 000 
                    - prosjektledelse       
            

Sum: 300 000 
 Prosjektets målsettinger og kriterier for 

evaluering: 
  

 1. Et hovedmål for prosjektet er allerede nådd; skape forpliktende enighet mellom de seks kommunene ¨og 
Vestre Viken HF om å samarbeide om   20  intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu. 
 
2.  I 2014 er måloppnåelser knyttet til at de ulike arbeidsgruppene avleverer sine innsitllinger til 
prosjektgruppa innen tidsfristen, og at forslagene får grunndig og seriøs behandling hos eierne som er de 6 
kommunene og Vestre Viken Helseforetak. 

 

 Handlingsplan:   
 Delprosjekt Intemediær avdeling: 

 - Avgivelse av innstilling fra arbeidsgruppa                                                                       1.mars 
 - Behandling i styringsgruppa                                                                                          28.mars 
 - Justeringer                                                                                                                          2. kv     
 - Behandling i eierorganisasjonene                                                                                 3.- 4. kv    
 - Implementering                                                                                                                   2016  
 
Delprosjekt folkehelse: 
 - Avgivelse av innstilling fra arbeidsgruppa                                                                       1.mars 
 - Behandling i styringsgruppa                                                                                          28.mars 
 - Justeringer                                                                                                                          2. kv     
 - Behandling i eierorganisasjonene                                                                                 3.- 4. kv    
 - Implementering                                                                                                                   2015             
 
Delprosjekt kompetanse, læring og mestring: 
 - Avgivelse av innstilling fra arbeidsgruppa                                                                       1.mars 
 - Behandling i styringsgruppa                                                                                          28.mars 
 - Justeringer                                                                                                                          2. kv     
 - Behandling i eierorganisasjonene                                                                                 3.- 4. kv    
 - Implementering / utprøving                                                                                     2014 -  2015             
 
Delprosjekt forsterkede tiltak overfor krevende demente: 
 - Avgivelse av innstilling fra arbeidsgruppa                                                                       1.mars 
 - Behandling i styringsgruppa                                                                                          28.mars 
 - Justeringer                                                                                                                          2. kv     
 - Behandling i eierorganisasjonene                                                                                 3.- 4. kv    
 - Implementering                                                                                                                   2015 
 
Delprosjekt diabates: 
 - Implementering                                                                                                                   1. kv   
 - Varighet                                                                                                                              2016    
 
Nytt delprosjekt psykiatri og rus 
 - Forarbeid/planlegging                                                                                                     2.-3. kv    
 - Forankring                                                                                                                           3. kv  
 - Implementering                                                                                                                   4. kv  
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Fylkesmannen i Buskerud 

 
 

   
 

Skjønnsmidler 

 

 Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen 
 

 

 Prosjektbeskrivelse 
 

 

     
     

 Region Hallingdal      Årstall for tildeling 2014  
     
     
     

 Kommune Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  
    

 Samarbeider med        
    

 Navn på prosjektet E-handel  
    

 Prosjektansvarlig Regionrådet for Hallingdal       
     

 Mål med prosjektet/ 
Forventet resultat 

M
å 

Effektivisering M
å 

Kvalitet- /tjenesteutvikling 
 

     
     
     

 Prosjektets varighet fra 01.01.2014 til 31.12.2014  
     
 

Beløp over prosjektskjønn 250 000  
 

     

 
Annen finansiering  

Kommunal    
egenfinansiering  Annet 

     
 Prosjektbeskrivelse 

Beskrivelse av prosjektet 
 

  
Prosjektet omfatter anskaffelse og oppstart av felles e-handelssløsning for alle kommunene i 
Hallingdal. Kommunene benytter i dag felles økonomisystem, installert på kommunenes felles 
serverpark. Nes kommune er vertskommune for økonomi/lønn og fakturering og har ansvar for 
faglig drift av systemet. 
 
E- handelssløsningen omfatter bruk av elektroniske verktøy i planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av kjøp av varer og tjenester. Løsningen ivaretar en elektronisk innkjøpsprosess, fra 
behov oppstår til faktura er godkjent. Gjennom en innkjøpsweb kan alle innkjøp registreres og 
saksbehandles ute i virksomheten. Det er mulig å automatisere rutiner som kontering, 
godkjenning, bestilling, ordresvar og registrering av varemottak. Løsningen er integrert med 
fakturabehandling og økonomisystem. 
 
Det skal etableres integrasjon mellom e-handelsmodulen i kommunenes økonomisystem og E-
handelsplattformen. 
 
Nes kommune er pilot på løsningen. 

 

    



  



    
 Bruk av midler:   
 Lisenser økonomisystem 911 250  
 Lisenser e-handlesplattform 180 000  
 Tjenester 451 329  

Sum 1 542 579 
Støtte fra Difi - 540 000 
            

Sum: 1 002 579 
 Prosjektets målsettinger og kriterier for 

evaluering: 
  

  
Målet for prosjektet er å oppnå økonomiske besparelser ved økt bruk av rammeavtaler og bedre internkontroll 
i kommunene. Bruk av e-handel skal bidra til: 
 
• Bedre styringsdata og kontroll 
• Riktig pris  
• Riktig sortiment  
• Riktig leverandør  
• Grunnlag for bedre avtaler 
 
Prosjektet forventes å gi besparelser i form av økt effektivitet i kommunene. Disposisjonsregnskapet i 
økonomi blir oppdatert når en bestilling gjøres. Dette gir en oversikt over påløpte kostnader inntil 30-40 dager 
tidligere enn ellers. I tillegg ser bestiller hvor mye av budsjettet som er disponibelt ved bestillingstidspunktet. 
E-handel vil også medføre kontroll av leverandørfaktura mot bestillingen. 

 

 Handlingsplan:   
  

Pilotkommune (Nes): 
 
• Januar/februar - Oppstartsmøter med leverandører, utarbeidelse av prosjektplaner 
• Februar / juni - Gjennomføring av leverandørprosjekt for tilknytning mot E-handelsplattformen  
• Februar / juni - Oppsett av leverandørkataloger med varesortiment 
• Februar / juni - Kartlegging av kommunenes kjøpsstruktur og prosesser 
• Februar / juni - Gjennomføring av leverandørprosjekt for installasjon/oppstart av e-handelsmodul 
• Mai/juni – Opplæring Nes  
• Juni - Oppstart Nes 
 
Øvrige kommuner: 
 
• August/desember - Oppsett av leverandørkataloger med varesortiment 
• August/desember - Kartlegging av kommunenes kjøpsstruktur og prosesser 
• Januar/mars 2015 – Opplæring 
• Januar/mars 2015 – Oppstart 
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