
Barnehagemyndighetsrollen i Jærkommunene  
Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommune er i gang med å iverksette en ny løsning for gjennomføring av 
tilsyn i barnehagene. De utvikler en digital løsning for å bedre flyten i tilsynsprosessen.  

Et felles løft for fremtiden – heltid gir bærekraft  
Arbeidstidsplanlegging i et heltidsperspektiv. Karmøy kommune evaluerer erfaringer, som igjen gir 
innsikt til utvikling i nye retninger. 

Hubben læringsfabrikk  
I Hå kommune får elevene tilgang til møbler og innredninger som ellers hadde blitt avfall. Elevene 
etablerer elevbedrifter og får en større forståelse for bærekraft og sirkulær økonomi gjennom å 
redusere avfall og øke gjenbruk.  

Datahjelp for å mestre en digital hverdag  
Et samarbeidsprosjekt mellom Innbyggerservice, Seksjon Frivillighet og Sølvberget i Stavanger 
kommune. Kommunen gir datahjelp slik at innbyggerne finner informasjon, forstår den og kan 
bruke den. 

Samarbeidsprosjektet «Dette er viktig for meg!»  
Stavanger kommune og Helse Vest utvikler et digitalt verktøy for å gi barn og unge med nedsatt 
kognitiv fungering mulighet til egenrapportering slik at de kan delta aktivt og oppleve medvirkning 
i tjenestene rundt seg. 

Samskaping om nettverksarbeid – kartlegge, mobilisere og styrke 
nettverk
Eigersund kommune arbeider for å forebygge ensomhet blant innbyggere. Kommunen kartlegger 
livshistorie og nettverk. Deretter mobiliserer de aktuelle fra nettverket, interesseorganisasjoner eller 
andre som kan være med på å gi innhold i dagen. 

Ryfylkemodellen: distriktsvennlig sykepleierutdanning  
Kommunene Suldal, Sauda, Hjelmeland og Strand, Universitetet i Stavanger og Ryfylke IKS prøver ut 
en fleksibel og distriktsvennlig bachelor-utdanning innen sykepleie. Resultatet blir 30 nyutdannede 
sykepleiere i 2025.  

Samarbeidsportalen – samarbeid om forsking og utvikling  
Universitetet i Stavanger forteller om hvordan kommunene, gjennom en samarbeidsportal, kan 
spille inn aktuelle innovasjonsprosjekter til UiS og få med seg interesserte studenter og forskere i 
prosjektene. 

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helsetjenester – ansvarlig 
innovasjon  
Universitetet i Stavanger formidler kunnskap om og erfaringer med å sikre brukermedvirkning og 
brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- og sosialsektoren. 
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