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Kommunene ønsker å møte regionale sektormyndigheter – invitasjon til 

oppstart!  

Regional velferdspilot - Invitasjon til ledelsen i utvalgte kommuner  

 

 

Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med IMDi Øst, Bufetat Øst, Østfold fylkeskommune, 

NAV Østfold, Husbanken Øst og Høgskolen i Østfold har gleden av å invitere til en samling 

den 27. august 2018.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har påpekt at innovasjonstakten og- omfanget i 

offentlig sektor må øke. Innovasjon er noe regjeringen ønsker 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 i langt større 

grad ønsker å møte regionale aktører samlet og ikke enkeltvis. Denne regionale 

velferdspiloten er en innovasjonspilot som har til formål nettopp å undersøke nye muligheter 

for å samordne regionale aktører i møte med kommunene. Målet er at metodikken skal bidra 

til å løse kommunenes sammensatte velferdsutfordringer. 

 

Vi inviterer ordførere, rådmenn og rådmannens ledergruppe i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, 

nye Moss (Rygge og Moss) og nye Indre Østfold (Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og 

Eidsberg), til informasjon og dialog om en regional velferdspilot i Østfold. 

 

Vi håper dere ønsker å delta sammen med oss i dette viktige fornyingsarbeidet. 

 

 

Tid: 27. august 2018 kl. 11.30 – 15.00 

Sted: Quality, Sarpsborg 

 

Påmelding via e-post til kjersti.salberg@fylkesmannen.no innen 17. august 2018  

 

Ordfører 

Rådmann 
 

 

Deres ref.:  

Vår ref.: 2017/2311 721.0 KSS  

Vår dato: 25.06.2018 
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Program 
 

Kl. 11.30 -  12.30 Lunsj 

Kl. 12.30 - 12.40 Velkommen v/fylkesmann Trond Rønningen 

Kl. 12.40 – 12.55  Hvorfor en regional velferdspilot? v/Knut Johan Rognlien, 

folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune 

 

Kl. 12.55 - 13.30 Innspill fra de regionale enhetene 

Hege Aspelund, regiondirektør IMDi Øst 

Sverre Jespersen, fylkesdirektør NAV Østfold 

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Bufetat Øst 

Terje Grøndahl, dekan avdeling for helse og velferd Høgskolen i 

Østfold 

Osmund Kalheim, administrerende direktør Husbanken  

 

Kl. 13.30 – 13.45 Pause 

 

Kl.13.45 – 14.50 Workshop  

Hva kan Velferdspiloten bety i praksis for deltakerkommunen?  

 

Kl. 14.50 - 15.00  Avslutning ved Fylkesrådmannen i Østfold Kl.13- 15    

 

Det er fint om dere kan drøfte følgende spørsmål som en forberedelse til samlingen:   

 «På hvilke velferdsutfordringer i kommunen trenger dere en samlet og koordinert regional 

innsats?» 

 
 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Rønningen  

fylkesmann  

Fylkesmannen i Østfold  

  

 

 

 


