
    

Behandling av: 

Styringsgruppemøte for Velferd og utvikling   

          13.06.2018 

Regional Velferdspilot 2018-2019 

Hvordan kan regionale sektormyndigheter samlet bidra til å løse 

kommunenes velferdsutfordringer i Østfold?  

  Forslag til vedtak/innstilling      

1. Regional velferdspilot – 2018-2019 vedtas iverksatt fra og med høsten 

2018 

2. Fylkesmannen er piloteier og pilotleder for den regionale velferdspiloten  

3. Kommuneledelsen i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Ny Moss (Rygge og 

Moss) og Nye Indre Østfold (Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og 

Eidsberg) inviteres til informasjon og dialog om deltakelse i velferdspiloten 

27.08.2018  

4. Husbanken har prosesslederansvar  

5. Arbeidsgruppen i piloten har fått tilstrekkelige fullmakter fra egen 

virksomhet  

6. Alle deltakere i piloten som ønsker det skal få tildelt oppgaven som 

investeringsleder  

7. Styret skal kvartalsvis orienteres av piloteier om arbeidet som gjøres i 

piloten 

8. Piloten finansieres ved at den enkelte virksomhet bidrar med tilstrekkelige 

personressurser inn i arbeidet  

 

06.06.2018 

 

Trond Rønningen  

Fylkesmann i Østfold   

 

Bakgrunn for saken    

Styre for Velferd og utvikling vedtok i styremøtet høsten 2017 at arbeidsgruppen 

skulle jobbe videre med muligheten for å starte opp et læringsprosjekt mellom 

kommune, fylkeskommune og regional stat.  

Arbeidsgruppen for Velferd og utvikling har på bakgrunn av dette utarbeidet et 

forslag til regional velferdspilot 2018-2019.  

Piloten tar utgangspunkt i de samordningsoppdragene Fylkesmannen i Østfold 

har fått i sitt tildelingsbrev for 2018. Alle statlige og regionale myndigheter har 

delansvar i disse oppdragene. I tildelingsbrevet for Fylkesmannen i Østfold 2018 



fremgår det at Fylkesmannen skal fremme boligsosialt arbeid og sikre 

koordinering og samordning av sektorgripende oppgaver og virkemidler på tvers 

av fagområdene, jf. nasjonal strategi Bolig for velferd (2014-2020), 

Opptrappingsplanen på rusfeltet, nasjonal strategi Barn som lever i fattigdom,  

0-24-samarbeidet og den nasjonale strategi Redusert tilbakefall til ny 

kriminalitet. Fylkesmannen skal bidra til at boligsosiale hensyn vektlegges i 

helhetlig kommunal planlegging. 

Fylkesplanen for Østfold legger opp til en forsterket innsats rundt de fire 

velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse. Mange av Østfolds 

folkehelseutfordringer må løses i partnerskap med regionale myndigheter og 

kommunene. 

 

Fakta  

Regional velferdspilot er en innovasjons pilot som har til formål å se på nye 

muligheter for samordning av regionale aktører opp mot kommunene som 

brukere.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har påpekt at innovasjonstakten og 
omfanget i offentlig sektor må øke. Innovasjon er noe regjeringen vil for å sikre 
en brukerorientert og effektiv offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne.   

Tilbakemeldingen flere etater har fått i møte med kommunene i Østfold er at de 

ønsker i langt større grad å møte regionale aktører samlet og ikke enkeltvis.  

Målet med regional velferdspilot er å dokumentere at metodikken har bidratt til 

bedre løsninger på kommunenes sammensatte velferdsutfordringer.    

Finansiering  

Det legges opp til at den enkelte virksomhet bidrar med kompetanseressurser og 

dekker utgiftene til reise og opphold ved behov.  

En forutsetning for at piloten skal kunne gjennomføres er at den er tydelig 

lederforankret og at det settes av tilstrekkelig med kompetanseressurser fra den 

enkelte virksomhet.  

Følgeevaluering av piloten 

IMDi har fremmet et internt forslag på følgeevaluering av piloten i samarbeid 

med Husbanken, Bufetat, fylkeskommunen, NAV Østfold, Høgskolen og 

Fylkesmannen i Østfold. 22.6.2018 Ikke prioritert i IMDi, men de kan vurdere en 

evt. samfinansiering hvis det er aktuelt. Høgskolen skal vurdere FOU midler til 

følgeevaluering.  

Fylkesmannen i Østfold jobber med en søknad om midler til pilotledelse. 

Søknaden sendes Arbeids- og velferdsdirektoratet etter godkjent vedtak. 

 

 


