Faktaark
Pilot:

NyBy app

Kommune:

Hol kommune

Tema:

Handel og liv i sentrum: N
Trafikk i sentrumsområdet: N
Bolig og fritidsbolig: N
Velferd inkludering og samarbeid: J

Formål:

Bruk av NyBy app
Dette er en ressursplattform, hvor formålet er utnytte ressurser i gapet mellom kommunens
behov og frivillige.
Tiltaket ble utløst av korona, hvor målet med NyBy app var å koordinere innmelding av
behov for tjenester til brukere. Dermed frigi helsepersonell sin tid ved bruk av frivillige til
gjennomføring av tjenester som å bistå mennesker i karantene med hjelp til handling,
henting av medisiner, samt koordinere skriftlig informasjon ang korona ut til innbyggere.

Tillatelse:

Trengs politiske vedtak: N (Vedtak fattet)
Trengs tillatelse(r): N (avklart internt i helse- og omsorgsetaten)
Trengs informasjonsmøte: N

Tidsrom:

Pilot er avsluttet, og nå skal det implementeres i drift. Utrullingsplan etter påske 2021

Finansiering:

Trenger finansiering: N (Lisensen koster 100 000 pr år)
Finansieres gjennom ordinær drift: N (kommunebudsjettet)
Finansieres med midler fra andre prosjekt/ordninger: N
Avtalen/lisensen er et samarbeidsprosjekt mellom Hallingdalskommunene. Samarbeidet er
også mellom flere kommunale enheter, og har stort potensiale for utvidelser i fremtiden.

Budsjett:

100 000 kr pr år, samt bruk av interne ressurser i drift.

Innhold:

NyBy app er en ressursplattform, hvor formålet er å utnytte ressurser i gapet mellom
kommunens behov og frivillige.
Tiltaket ble utløst av korona, hvor målet med NyBy app var å koordinere innmelding av
behov for tjenester til brukere. Dermed frigi helsepersonell sin tid ved bruk av frivillige til
gjennomføring av tjenester som å bistå mennesker i karantene med hjelp til handling,
henting av medisiner, samt koordinere skriftlig informasjon ang korona ut til innbyggere.
Erfaringene er gode, og starten av 2021 er brukt til å utarbeide ROS-analyser, planlegge
utvidelse av bruken og planlegge implementering av bruken i drift. Dette rulles ut etter
påsken 2021.
Bruken av NyByApp nå er i hovedsak:
-

Følgetjenester
Små praktiske oppdrag

Appen har store utvidelsesmuligheter og det arbeides med tiltak som aktivtetsvenn,
spisevenn, måltidsfelleskap, transport til aktiviteter m.m.
En utfordringen har vært at de frivillige som er knyttet til frivilligsentralen i stor grad har
vært pensjonister over 65 år, som selv har vært i risikogruppen for korona. Det er derfor et
mål å få med flere yngre grupper av frivillige.

Gjennomføring Erfaringer fra gjennomføring er gode, og viser at det er et uendelig potensiale for bruk av
NyByappen
Oppfølging:

Piloten vil videreføres: J

Pakke

Piloten har innført en ny mulighet for effektivisering og bedre ressursbruk innenfor helseog omsorgssektoren, og den gir bedre tjenester for innbyggerne. Bruken implementeres nå i
drift, og utvidelse av bruken vil etter hvert kunne omfatte flere sektorer og etater internt i
kommunen/ interkommunalt.

