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Søknad på skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i
kommunene - 2019
Hva saken gjelder:
I brev av 19. november 2018 fra Fylkesmannen i Hordaland er kommunene i Hordaland
invitert til å søke på prosjektmidler fra en skjønnspott som fylkesmannen har disponibel til
"fornyings- og innovasjonsprosjekt" i kommunene for 2019.
For å få tilskudd krever fylkesmannen:
 Forankring hos den politiske ledelsen i kommunen, og "i det minste hos ordførar og
rådmann".
 Egeninnsats i deltakende kommuner (både midler og arbeidsinnsats). Hovedregelen
er at skjønnsmidlene fra Fylkesmannen ikke skal utgjøre mer enn 50 % av
kostnadene til prosjektet.
Frist for slike søknader - som i praksis skal gjøres elektronisk på hjemmesidene til
fylkesmannen - er satt til fredag 1. mars 2019. Søknader vil i praksis bli registrert av de
respektive byrådsavdelinger på fylkesmannens hjemmesider.
Byrådsavdelingene ble bedt om å komme med innspill til prosjekter innenfor de prioriterte
områder som er skissert i brevet fra fylkesmannen. Byrådsavdelingenes fullstendige innspill
følger i eget vedlegg, og det vises til dette vedlegget for nærmere informasjon om de enkelte
prosjektene.
Formålet med denne saken er å gi en samlet informasjon til byrådet om de prosjekter som
det legges opp til å søkes på fra byrådsavdelingene, samt å tilfredsstille Fylkesmannens krav
om politisk forankring.
Følgende oversikt gir en skjematisk beskrivelse av 8 prosjekter som av 3 byrådsavdelinger er
meldt inn for søknad på omtalte skjønnspott, med et totalt søknadsbeløp på 11,6 mill.
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ByrådsNr Prosjektnavn
avdeling
Vest brann- og redningsregion: Utarbeidelse 01-BLED
av regionalt plandokument
1

Vest brann- og redningsregion: Anskaffelse
av to mobile øvingsenheter

01-BLED

Samordnet regional digitalisering og felles
driftsløsning for IKT

02-BFIE

2

3

Datasjø - mulig løsning for felles datadrevet 02-BFIE
offentlig forvaltning

4

Utvikling av effektive løsninger mot marin
forsøpling

07-BKKN

5

Anslag
prosjektSøknad på
sum for
Anslag
skjønnsKort beskrivelse
2019
egenandel tilskudd
Merknad
I løpet av 2019 skal VBR utarbeide et regionalt
400 000
200 000
200 000 Plandokumentet vil bli et
plandokument med utgangspunkt i risikobildet i
objektivt grunnlag for
regionen, brannordningene i deltakerkommunene
vurdering av hva slags
og den nye forskriften om organisering, bemanning
spesialkompetanse og og utrustning av brann og redningsvesen og
materiell det bør satses på i
nødmeldesentraler.
regionen.
1 000 000
500 000
500 000 Et slikt konsept vil gi
I første omgang ønsker VBR å anskaffe to
brannvesenene i regionen
forholdsvis enkle enheter bygget etter
gode muligheter til trene sine
containerprinsippet, og som kan fraktes på
mannskaper på en tids- og
krokløftbiler rundt i regionen.
kostnadseffektiv måte.
14 000 000 7 000 000 7 000 000
Samordnet regional digitalisering (SRD) er et
samarbeid mellom alle de 33 kommunene i
Både prosjektsummen og
Hordaland. SRD er etablert for å innfri kravene
dermed egenandelen i
og imøtekomme behovene knyttet til
prosjektet er i utgangspunktet
digitaliseringen av offentlig sektor. Prosjektet har
ikke tallfestet, men forventes
blant annet jobbet med å rulle ut nasjonale
å være langt høyere enn
løsninger som DigiHelse og DigiSos, utvikle nye
angitt. I den opprinnelige
løsninger for KS min side og utrede muligheten
søknaden til Fylkesmannen i
for felles IKT-driftsløsninger for kommunene i
2018 ble prosjektsummen
Hordaland. SRD var det eneste prosjektet
anslått til 57,7 millioner
innenfor digitalisering og IKT som mottok
kroner. Dette er en samlet
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland i
sum for alle kommunene, og
2018. SRD skal etter planen være selvfinansiert
representerer derfor ikke
av deltakerkommunene i 2019.
Bergen kommunes kostnader.
4 000 000 2 000 000 2 000 000
Etablering og bruk av en datasjø vurderes som én
av flere forutsetninger for å kunne utvikle en
effektiv datadrevet forvaltning. I en datasjø kan
store mengder ulike data fra en rekke kilder og
aktører lagres i sin opprinnelige form, og hentes ut
og bearbeides til ulike formål. Datasjøen gjør det
lettere å kombinere og få tilgang til ulike data fra
flere kilder. Eksempler på bruk er rapportering,
visualisering, analyse, maskinlæring og generell
Både prosjektsummen og
beslutningsstøtte i forbindelse med alle typer
dermed egenandelen i
kommunale tjenester. Utarbeidelsen av søknaden
prosjektet er i utgangspunktet
til Fylkesmannen er forankret i styringsgruppen til
ikke tallfestet, men forventes
Samordnet regional digitalisering, og fremsettes
å være langt høyere enn
på vegne av deltakerkommunene.
angitt.
Bergen kommune ønsker å prøve ut nye metoder
800 000
400 000
400 000 Kommunen ønsker å samle
for effektiv opprydding gjennom økt samarbeid
kunnskap og erfaringer om
med næringsliv, gründere og FoU-miljøer
løsninger som er egnet til

Innovativ lokalsamfunnsutvikling

07-BKKN

Bergen kommune ønsker å utvikle nye
arbeidsmetoder i det lokale kulturarbeidet nært
knyttet opp mot den nye satsningen innen
demokratiutvikling.

470 000

235 000

Eksperiment – Incentiver til deltagelse

07-BKKN

Bergen kommune ønsker å bruke
Barnefamiliepanelet til å videre undersøke hva
som er barrierer og incentiver for deltakelse i
kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og
unge, samt foresatte i barnefamilier.

600 000

300 000

Prøveprosjekt: Kultur og idrett – bli – med - 07-BKKN
tjeneste

Utprøving av ordning der en medarbeider fra
kommunen besøker hjemmeboende som mottar
hjemmebaserte tjenester i Årstad bydel.

2 000 000

1 000 000

6

7

8

Sum

23 270 000 11 635 000

effektiv opprydning av marin
forsøpling.
235 000 Vi ønsker å utvikle nye
arbeidsmetoder i det lokale
kulturarbeidet nært knyttet
opp mot den nye satsningen
innen demokratiutvikling.
300 000 Søknaden gjelder
videreføring av et arbeid
knyttet til etablering og
utforskning av muligheter for
policyrelevant kunnskap
knyttet til
1 000 000 barnefamiliepanelet.
Formål: Bidra til økt
deltakelse i kultur- og
idrettstilbudene og samtidig
kunne redusere kognitiv
svikt, ensomhet og forebygge
11 635 000 fall.

I oversikten er prosjektene presentert i rekkefølge pr. byrådsavdeling.
Det presiseres at rekkefølgen i tabellen ikke representerer forslag til prioritering av
prosjektene.
Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:
Det anbefales at de innmeldte og omtalte prosjekter i denne sak legges til grunn for
søknaden til Fylkesmannen i Hordaland på skjønnsmidler til fornyings- og
innovasjonsprosjekter for 2019.
Vedtakskompetanse:
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Byrådets fullmakter (§ 2.4 Driftsansvar) i fullmakter vedtatt av bystyret i sak 236-16 i møte
21. september 2016:
«Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens
virksomhet.»
Byråd for finans, innovasjon og eiendom innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Innmeldte prosjektsøknader til omstilling og fornying legges til grunn for søknaden til
Fylkesmannen i Hordaland.
Dato:

18. februar 2019

Håkon Pettersen
Byråd for finans, innovasjon og eiendom
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Prosjektinvitasjon 2019
Innspill fra byrådsavdelingene 2019
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Saksframstilling:
I brev av 19. november 2018 fra Fylkesmannen i Hordaland (se vedlegg 1) er kommunene i
Hordaland invitert til å søke på prosjektmidler fra en skjønnspott som fylkesmannen har
disponibel til "fornyings- og innovasjonsprosjekter" i kommunene for 2019.
Kommunene i Hordaland (og Sogn og Fjordane) inviteres særlig til å søke om midler for
2019 innen områdene:
1. Kommunale tenester til:
 helse og omsorg
 barnehage- og skulemiljø
 barnevern eller barn som er utsette for vald og overgrep
2. Digital forvaltning, med vekt på brukarvenlege tenester og innhald:
 Samarbeidsprosjekt som gjer at flest mogeleg av kommunane i fylket brukar
same kompetanse- og teknologiplattform, vert prioriterte
3. Samfunnsutvikling til dømes på desse områda:
 Rekruttering
 Interkommunalt planarbeid til dømes om folkehelse, massedeponi, oppdrett
og akvakultur
 Kommunale planverktøy og digitale kart
 samfunnstryggleik og beredskap
 klimatilpassing eller tiltak for å redusera klimagassutslepp
4. Interkommunale utviklingsprosjekt:
 Utgreiingar som grunnlag for vidare prosessar i kommunereforma
 Tenestesamarbeid på områdeder det har oppstått endringar som følgje av
kommunereforma
 Samarbeid om skogbruks- og landbruksforvaltninga
For å få tilskudd til prosjekter for 2019 krever fylkesmannen at de omsøkte prosjektene
innebærer:



Forankring hos den politiske ledelsen i kommunen, og "i det minste hos ordførar og
rådmann".
Egeninnsats i deltakende kommuner (både midler og arbeidsinnsats). Hovedregelen
er at skjønnsmidlene fra Fylkesmannen skal ikke utgjøre mer enn 50 % av
kostnadene til prosjektet

Frist for slike søknader, som i praksis skal gjøres av hver byrådsavdeling elektronisk på
hjemmesidene til fylkesmannen, er satt til fredag 1. mars 2019.
Byrådsavdelingene er innen fredag 8.2.2019 bedt om å komme med innspill til prosjekter
innenfor de prioriterte områder som er skissert i brevet fra fylkesmannen.
Det fremgår for øvrig at det ikke vil bli gitt støtte til:
 Utføring av ordinære driftsoppgaver
 Rene næringsutviklingsprosjekter
 Interne, strukturelle omorganiseringer
 Interkommunale prosjekter vil i hovedsak kun få tilskudd i etableringsfasen
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I det følgende gis det en kortfattet beskrivelse av byrådsavdelingenes forslag til prosjekter i
forbindelse med omtalte skjønnspott (pr. byrådsavdeling og fortløpende nummerert).
For nærmere beskrivelse av enkeltprosjektene vises det til vedlegg 2.

Byrådsleders avdeling
Vest brann- og redningsregion (VBR) er et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige
brannvesen i bergensregionen. Samarbeidet ble formelt etablert 27. april 2018. Pr. 7. februar
2019 deltar følgende kommuner i samarbeidet: Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Jondal,
Kvam, Kvinnherad, Odda, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Ullensvang, Vaksdal og
Øygarden. Over 80 % av befolkningen i bergensregionen bor i disse kommunene.
VBR: Utarbeidelse av regionalt plandokument
I løpet av 2019 skal VBR utarbeide et regionalt plandokument med utgangspunkt i
risikobildet i regionen, brannordningene i deltakerkommunene og den nye forskriften om
organisering, bemanning og utrustning av brann og redningsvesen og nødmeldesentraler.
Plandokumentet vil bli et objektivt grunnlag for vurdering av hva slags spesialkompetanse og
-materiell det bør satses på i regionen. Arbeidet med plandokumentet vil bli ressurskrevende.
VBR må derfor frikjøpe spisskompetanse fra brannvesen i deltakerkommunene og
sannsynligvis også kjøpe noen konsulenttjenester eksternt.
Anslått kostnad: NOK 400 000.
VBR: Anskaffelse av to mobile øvingsenheter
Brannvesenene i flere av deltakerkommunene har uttrykt ønske om at VBR skal satse på
mobile øvingsenheter. I første omgang ønsker VBR å anskaffe to forholdsvis enkle enheter
bygget etter containerprinsippet, og som kan fraktes på krokløftbiler rundt i regionen. Et slikt
konsept vil gi brannvesenene i regionen gode muligheter til trene sine mannskaper på en
tids- og kostnadseffektiv måte.
Anslått kostnad: NOK 1 000 000.
Skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekt skal blant annet gi kommunene anledning
til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Samfunnssikkerhet og beredskap er i
invitasjonsbrevet datert 19. november 2018 fra Fylkesmannen i Hordaland beskrevet som et
av satsingsområdene i 2019.
Det søkes om NOK 700 000 i skjønnsmidler for 2019, jf. oppstillingen nedenfor.
Oppgave
Utarbeidelse av regionalt plandokument
Anskaffelse av to mobile øvingsenheter
Sum

Kostnad
400 000
1 000 000
1 400 000

Skjønnsmidler
200 000
500 000
700 000

Egenandel
200 000
500 000
700 000

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Samordnet regional digitalisering og felles driftsløsning for IKT
Kravene til og behovene for digitalisering av offentlige tjenester er store, og sterkt økende.
Digitaliseringen av tjenestene skal gi innbyggerne bedre tilgang til tjenester av god kvalitet.
Samtidig skal kommunene redusere kostnadene knyttet til de samme tjenestene. Selv om
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Bergen kommune er en relativt stor aktør som kan gjøre mye på egen hånd, er tett
samarbeid med andre kommuner og aktører en forutsetning for å lykkes med
digitaliseringsarbeidet. Et tett samarbeid vil dessuten bidra til å redusere «det digitale
klasseskillet» som er i ferd med å oppstå blant kommunene. Det er dette «Samordnet
regional digitalisering» handler om.
I februar 2017 ble det etablert et felles regionalt forprosjekt knyttet til «Samordnet regional
digitalisering» mellom kommunene Askøy, Bergen, Fjell, Os og Lindås. Forprosjektet ledet til
et formalisert samarbeid mellom Bergen kommune og ni andre kommuner i mars 2018.
Senere ble alle kommunene i Hordaland en del av samarbeidet, som var det eneste
prosjektet innenfor digitalisering og IKT som mottok skjønnsmidler fra Fylkesmannen i
Hordaland i 2018.
For å kunne fullføre igangsatte initiativer og sikre en god overgang fra prosjektbasert
samarbeid til varig samarbeid, er det nødvendig å søke Fylkesmannen om skjønnsmidler for
2019. Utarbeidelsen av den nye søknaden er i tillegg forankret i styringsgruppen for
Samordnet regional digitalisering og i Rådmannsutvalget i Hordaland.
Beløpet som Bergen kommune søker om, på vegne av prosjektet Samordnet regional
digitalisering og alle de 33 kommunene i Hordaland, er syv millioner kroner. Midlene vil
brukes til:
•
•
•
•
•
•
•

Drift av sekretariat
Prosjektledelse
Arkitekturarbeid
Kompetanseheving
Regionale kartlegginger
Utprøving, tilrettelegging og innføring av nasjonale løsninger
Utprøving, tilrettelegging og innføring av felleskommunale løsninger

Av de syv millioner kronene er to millioner særskilt tiltenkt realiseringen av løsninger basert
på utredningen av mulige felles IKT-driftsløsninger. Utredningen er planlagt ferdigstilt juni
2019.
Ettersom satsningene krever vesentlig deltakelse fra hver enkelt kommune, og det er
uavklart hvilke kommuner som vil knytte seg til de underliggende tiltakene og prosjektene, er
kommunenes egenfinansiering samlet sett ikke kvantifisert. Erfaringene fra samarbeidet viser
imidlertid at den samlede egeninnsatsen og interne kostnaden for de deltakende
kommunene vesentlig overstiger eksterne bidrag.
Datasjø – mulig løsning for felles datadrevet offentlig forvaltning
Kravene til og behovene for digitalisering av offentlige tjenester er store, og sterkt økende.
Digitaliseringen av tjenestene skal gi innbyggerne bedre tilgang til tjenester av god kvalitet.
Samtidig skal kommunene redusere kostnadene knyttet til de samme tjenestene. En helt
sentral del av dette digitaliseringsarbeidet består av å samle, tilgjengeliggjøre og bruke store
mengder data til eksempelvis rapportering, visualisering, analyse og maskinlæring. Det kan
man gjøre gjennom en såkalt datasjø.
I en datasjø (data lake) blir data lagret i sitt opprinnelige format. Dataene kan senere
bearbeides til et gitt formål. Innsamlingen blir derfor enklere, og bruken blir mer fleksibel.
Som et ledd i regjeringen og Difi’s satsing på deling og bruk av data i offentlig forvaltning, er
Bergen kommune i gang med å etablere en datasjø. Dette er et stort og komplekst prosjekt,
og vil kreve vesentlig innsats over tid. En forutsetning for å utløse det fulle potensialet i en
slik løsning er dessuten at et bredt spekter av samarbeidspartnere blir med, både i
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utviklingen og bruken av datasjøen. Ingen enkeltkommune kan gjøre en slik jobb alene. Det
er derfor naturlig å se prosjektet som en forlengelse av den samordnede regionale
digitaliseringen, og en mulig felles data- og analyseplattform for kommunene i fylket. Dersom
satsingen får tilstrekkelig finansiering, kan vi bli den første regionen som får en slik
fellesløsning.
Datasjøprosjektet er gjort kjent gjennom blant annet KS’ strategikonferanse og dialog med
enkeltkommuner og andre aktører. Bergen kommune har fått utelukkende positive
tilbakemeldinger, og det er stor tilslutning rundt konseptet om en mulig fellesløsning for
datadrevet offentlig forvaltning. Styringsgruppen i det regionale digitaliseringssamarbeidet
har derfor gitt Bergen kommune mandat til å søke om midler på vegne av kommunene i
samarbeidet. Midlende det søkes om – to millioner kroner – skal brukes til:
•
•
•
•

å etablere en styrings- og forvaltningsmodell for tilgjengeliggjøring og
tilrettelegging av data
å evaluere teknologi og infrastruktur for en mulig fellesløsning
å levere flere «use case» (bruksmønstre) som tilfører verdi for kommunene
og/eller innbyggere, næringsliv og forskere
å få frem en transparent og fremtidsrettet kostnadsstruktur for bruk av
tjenester fra datasjøen

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
Utvikling av effektive løsninger mot marin forsøpling
For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at
mer plast finner veien til havet, og samtidig rydde opp det som allerede finnes der. Det skjer
mye på temaet nasjonalt og internasjonalt, gjennom private aktører, ideelle organisasjoner
og på politisk nivå. Bergen kommune har allerede tatt en ledende rolle gjennom kommunens
tiltaksplan for å unngå plast- og marin forsøpling.
I løpet av høsten og vinteren 2018/2019 har også Bergen kommune, ved klima- og
næringsseksjonen, deltatt på innovasjonsprosjektet Circular Cleanup i regi av Æra Strategic
Innovation. I dette prosjektet jobber aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet
sammen for å skape nye løsninger og initiativ til en mer effektiv opprydding for et renere
hav. Prosjektet skal ferdigstilles i mars med en leveranse bestående av ulike konsepter som
skal bidra til å løse utfordringer med marin forsøpling. I løpet av 2019 skal Bergen kommune
delta i Bergen Næringsråd sitt prosjekt om plastforurensing, Progressio Plast. Her deltar en
rekke toppledere fra næringsliv, akademia og forvaltning med store ambisjoner om å gjøre
regionen vår ledende i arbeidet med å redusere plastforurensning.

Totalbudsjett
Søknadssum

Kr. 800.000
Kr. 400.000

Søknadsbeløp: 400 000,Kommunen ønsker å prøve ut nye metoder for effektiv opprydding gjennom økt samarbeid
med næringsliv, gründere og FoU-miljøer. Kommunen ønsker å samle kunnskap og
erfaringer om løsninger som er egnet til effektiv opprydning av marin forsøpling. I dag finnes
det ikke noen fasit på hvordan man rydder i marine miljøer, eller for hvordan man stopper
plasten før den renner ut i havet. Kommunen ønsker, i samarbeid med næringsaktører, å
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utvikle, teste og evaluere nye løsninger for å kunne være i stand til å sette mest mulig
effektive tiltak inn hvor det trengs. Støtte til å utvikle nye løsninger vil være et viktig bidrag til
å styrke økosystemet av effektive løsninger mot marin forsøpling.
Plan for gjennomføring
1.
2.
3.
4.
5.

Markedsdialog gjennom møter, konferanser, workshops og hackaton
Utlysning av søkbare utviklingsmidler
Evaluering og selektering av konsepter
Testing av de beste konseptene
Evaluering, læring og deling av ny kunnskap

Innovativ lokalsamfunnsutvikling
Prosjektidè
Bergen kommunes arbeid med innovativ lokalsamfunnsutvikling tar utgangspunkt i en del
overordnede målsettinger. Kulturlivet skal fremme møte mellom menneske ved å utvikle og
forsterke kulturarenaene som inkluderingsarenaer. Det skal legges til rette for opplevelser
som skaper felles referanser og som bygger solide fellesskap.
Vi ønsker å utvikle nye arbeidsmetoder i det lokale kulturarbeidet nært knyttet opp mot den
nye satsningen innen demokratiutvikling. Medvirkning, samskaping, fellesskapsløsninger,
grasrotinitiativ mm er modeller som Bergen kommune ønsker å se nærmere på og
implementere i det lokale kulturarbeidet for å få økt deltakelse blant befolkningen og sikre
flere større felleskap og bryte ned ekkokamre og polarisering.
Vi ønsker flere grasrotprosjekter, innspill og ideer fra lokalbefolkningen og særlig fra ukjente
og ikke - deltakende beboere. For å realisere dette trenger vi nye metoder som fungerer
kontaktskapende, kommuniserende og som bidrar til etablering av dialog mellom
lokalsamfunnsmiljøer, beboere og mellom kommunen og beboere/lokalsamfunn.
En ny delekultur og deleøkonomi kan utvikles ved hjelp av ny teknologi. Tilgang blir viktigere
enn eierskap. Utviklingen av deleprosjekter skjer i stor grad nedenfra og opp, uten særlig
offentlig innblanding. Det offentlige har imidlertid en nøkkelrolle i å legge til rette for at
samfunnsnyttige deleprosjekter kan utvikles og oppnå bredere oppslutning. Muligheter for
sambruk av utstyr, verktøy, areal og bygninger er særlig interessant i tett by.
Det skal gjøres et omfattende research arbeid for å finne de beste og velfungerende
metodene for kontakt og engasjement av den lokale befolkningen. Det nedsettes en
ressursgruppe som skal samle inn og vurdere praksiser både internasjonalt, nasjonalt og
regionalt. Dette arbeidet skal resultere i to satsinger hvorav en åpen, nasjonal konferanse om
temaet våren 2019 og en katalog over velfungerende arbeidsmetoder med konkrete
eksempler for spredning av metodikker som kan fungere i arbeidet med økt deltakelse i lokalt
kulturliv, i lokal samfunnsutviklingen og i et arbeid med å skape trivelige og åpne felleskap.
Budsjett
Ledelse og deltakelse i ressursgruppe/administrasjon
Researcharbeid: Innhenting av gode praksiser, litteratur og forelesere
Studietur for 8 personer i ressursgruppe
Nasjonal konferanse
Innsamling, design og trykking av katalog/ressursverktøy
Sum
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kr. 150.000
kr. 30.000
kr. 80.000
kr. 150.000
kr. 60.000
Kr. 470.000

Finansiering
Egenandel kommunale midler/lønn og administrasjon
Skjønnsmidler, omsøkt sum
Sum finansiering
Totalbudsjett
Søknadssum

kr. 235.000
kr. 235.000
kr. 470.000

Kr. 470.000
Kr. 235.000

Sum omsøkte skjønnsmidler er kr. 235.000,Eksperiment – Incentiver til deltagelse
BKKN ønsker å bruke Barnefamiliepanelet til videre å undersøke hva som er barrierer og
incentiver for deltakelse i kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge, samt foresatte i
barnefamilier. I løpet av 2019 vil vi kunne presentere ulike funn på incentiver til deltakelse
basert på økonomi. Vi planlegger å iverksette eksperimenter som undersøker om det er en
sosioøkonomisk spredning på hva som incentiverer barnefamilier til deltakelse på
arrangementer.
For å gjøre dette vil vi bruke Conjoint Design for å skille ut incentivfaktorer som kan være
med å bestemme om en barnefamilie syns et arrangement er fristende. Mye arbeid blir lagt
ned i kalendere som Barn i byen, kommunens kurs- og aktivitetsprogram og lignende kilder,
men vi vet lite om hva som er effektiv kommunikasjon opp mot ulike segmenter av
barnefamilier. Analyse på dette området kan bidra til en mer effektiv ressursbruk i kommunen
og bidra til at kommunens tiltak treffer ønskede segment bedre.
Incentiver/ barrierer som skal undersøkelser vil over tid omfatte både økonomiske og ikkeøkonomiske faktorer. Av de siste vil avstand, transportform, opplevelse av å være
velkommen, språk og mer være aktuelle.
Dette er andre rundes eksperiment og utforming vil bli påvirket av første runde som pågår
våren 2019.
Søknaden gjelder videreføring av et arbeid knyttet til etablering og utforskning av muligheter
for policyrelevant kunnskap knyttet til barnefamiliepanelet.
Andre runde planlegges for høsten 2019 med resultatbearbeiding frem til årsskiftet. Det vil
deretter være formidling med tanke på effekt på kulturpolicy og gjennomføring.
Budsjett
Kostnader
Arbeidskraft: 25 % årsverk:
Panelgjennomføring:
Analyse og formidling.
Sum

kr. 250 000
kr. 200 000
kr. 150 000
kr. 600.000

Totalbudsjett
Søknadssum

Kr. 600.000
Kr. 300.000

Søknaden gjelder kr. 300 000
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Prøveprosjekt: Kultur og idrett – bli – med - tjeneste
Forsøksbydel: Årstad
Utprøving av ordning der en medarbeider fra kommunen besøker hjemmeboende som
mottar hjemmebaserte tjenester i Årstad bydel.
Gjennom dialog med den hjemmeboende vil medarbeideren koble sammen en frivillig
ledsager og kultur-, idretts- eller fritidstilbud som Bergen kommune bidrar til gjennom sin
kultur og idrettssatsing.
Formål: Bidra til økt deltakelse i kultur- og idrettstilbudene og samtidig kunne redusere
kognitiv svikt, ensomhet og forebygge fall.

Totalbudsjett
Søknadssum

Kr. 2.000.000
Kr. 1.000.000
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