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Kommunene i Møre og Romsdal 

 

   

 

 

 

 

 

Invitasjon til deltakelse i læringsnettverk om velferdsteknologi 
 

 

 

Bakgrunn: 

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Fylkesmennene i Midt-Norge har gjennom 2012 

og 2013 arbeidet med utprøving av velferdsteknologi i Det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet. Samtidig med at prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 

2013/2014, ble det besluttet å arbeide videre sammen som Det midtnorske 

velferdsteknologinettverket. Nettverket skal bidra til at aktive aktører innenfor 

velferdsteknologi skal ha en arena å dele og innhente kunnskap, støtte og gi inspirasjon til 

pågående velferdsteknologiutprøving og implementering i egne kommuner. Samtidig skal 

nettverket gjøre en innsats for å spre kunnskap om forutsetninger for implementering av 

velferdsteknologi til andre kommuner i Midt-Norge.   

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer herved kommuner til å delta i læringsnettverket. 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal vil drive nettverket 

i faglig samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene og Det Midtnorske 

velferdsteknologinettverket. 

 

Invitasjonen går til: 

 Kommuner i fylket som ikke har vært med i Det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet og som er motivert til å starte arbeidet i inneværende år.  

 Kommuner som tidligere har deltatt, men som nå skal starte nye prosjekt.  

 

Kommuner som får delta i læringsnettverket vil få invitasjon til å være med i Det Midtnorske 

velferdsteknologinettverket. 

 

Det er et begrenset antall plasser i læringsnettverket, og det er satt et tak på 32 deltakere i 

hvert fylke. Hver kommune må delta med 4 personer, hvorav minst en av deltakerne må 

være leder med beslutningsmyndighet.  

 

Samlinger: 

Læringsnettverket vil ha 3 samlinger i løpet av 7 måneder. Mellom hver samling arbeider 

teamene med å gjennomføre implementeringsarbeid i egen kommune. Det vil bli forventet at 

teamene involverer brukerne i denne prosessen. Etter 3. samling vil det bli arrangert en 

erfaringskonferanse fra læringsnettverket. Deltakende kommuner må forvente å skulle bidra 

på denne konferansen.  
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Følgene er planlagt: 

 1.samling 28. oktober 2014 i Molde 

 2.samling og 3. samling innen utgang av april 2015 i Molde 

 Erfaringskonferanse: 28. mai 2015 i Ålesund  

 

Kommuner som ønsker å delta må sende søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

innen 14.september 2014 (se vedlegg). 

 

Påmelding skjer til: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ rådgiver Sverre Veiset,                                                                 

e-post: sverre.veiset@fylkesmannen.no tlf. 71 25 86 31 (99 69 08 64) 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Marit Hovde Syltebø (e.f.) Sverre Veiset 

Fung. direktør 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 

 

Vedlegg: Søknadsskjema for deltakelse i læringsnettverk om velferdsteknologi 
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