Nyhetsbrev #3
Nyhetsbrev fra Kongsbergregionens sekretariat går til ledere (rådmenn og kommunalsjefer) i alle
kommunene i regionen. Nyhetsbrevet har to hensikter: Informere om pågående prosjekter og
fremdrift i disse, og oppsummere aksjonspunkter som vi har blitt enige om i rådmannsutvalg eller
fagnettverk. Dette gir mulighet for ytterligere forankring i den enkelte kommune. Vi håper dette kan
bidra til at forankringsarbeidet lokalt går enklere for den enkelte leder og at vi på denne måten sikrer
oss god fremdrift i det regionale arbeidet.
Nyhetsbrevet ligger også ute på våre nettsider og kan deles fritt i egen organisasjon.
Med vennlig hilsen
Håvard Fossbakken
havard@kongsbergregionen.no
Daglig leder

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget møtes siste fredag hver måned. Siste møte ble avholdt 27. januar.
Referatet fra møtet kan leses her. I posten «nytt fra sekretariatet ble det orientert om
personalsituasjonen, blant annet at Berit Slagnes er ansatt i engasjement som prosjektleder i vårt
digitaliseringsprosjekt for oppvekstsektoren.
Daglig leder orienterte også om at det i 2017 vil bli gjennomført en prosess for utarbeidelse av ny
strategi for Kongsbergregionen.
Ledelsen i Rådmannsutvalget går på rundgang mellom kommunene, og det ble på møtet valgt ny
leder av rådmannsutvalget. Ny leder i 2017 blir rådmann i Kongsberg.

Innføring av nytt Sak- og arkiv utsettes til høsten

Det nye sak- og arkivsystemet, Ephorte Elements, er nå installert i
testmiljø, og jobben med å utvikle gode felles prosesser er i gang.
Det er gjort en vurdering på at vi med fordel kan bruke noe mer tid på
både prosessutvikling, testing og ikke minst utarbeidelse av godt
opplæringsmateriale, og derfor har Rådmannsutvalget besluttet å vente til
høsten med selve igangkjøring av systemet.
Eksakt dato er ikke satt enda, da vi prøver å finne tider som er best egnet
for alle kommuner, men det blir engang i oktober.

Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse
Den 17. januar gikk startskuddet for en ny kursrekke i strategisk kompetanseledelse. Denne gangen
er det om lag 60 ledere som deltar på kurset. Målsetting med kurset er at ledere skal kunne
innarbeide strategisk kompetanseplanlegging som permanent ledelsesverktøy. Kurset gir en
innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av det
digitale kurset og tre fysiske samlinger på Kongsberg i
løpet av våren 2017. Opplæringsløpet består av 3
fysiske samlinger i kombinasjon med et nettkurs på KS
Læring hvor det bl. a benyttes digitale
videoforelesninger. På denne måten får også
deltagerne økt kunnskap om digital læring!

Prosjekt barnevennlige kommuner
Kommunene i vår region deltar for tiden i et
samarbeidsprosjekt med Unicef Norge. Prosjektet tar
sikte på å kartlegges i hvilken grad våre kommuner
overholder de forpliktelsene vi har med hensyn til FNs
Barnekonvensjon. Arbeidsgrupper i de ulike kommune
jobber i disse dager med å analysere kommunens egen
praksis – så det kan hende nettopp DU får en
henvendelse fra en kollega som søker informasjon om
rutiner i din avdeling /enhet. Da håper vi at du tar tiden
med å bistå dem! :-)

Digital læring i regionen
Kongsbergregionens Kompetanseportal er en intern nettside hvor vi
har samlet opplæringsressurser innenfor de fellessystemene vi har i
regionen. På Kompetanseportalen kan du finne forklarende
videosnutter og skriftlige veiledninger. Den viser deg også hvor du
kan finne mer informasjon for å finne ut av det du lurer på. Alt er
tilgjengelig for deg når du vil, så du ikke trenger å vente til det
kommer et kurs!
Allerede har mange har tatt portalen i bruk! Den utvikles stadig med
nye sider, filmsnutter og veiledninger – så titt innom for å se hva som
er nytt. Du finner den ved å klikke på den blå hatten på skrivebordet ditt! (Obs: husk at du må være
koblet på kommunens nett!). Har du tilbakemeldinger på portalen eller innholdet? Send oss en epost!

Kommunene samarbeider om eHandel
eHandel i kommunene handler om digitalisering av
anskaffelses- og innkjøpsprosessene. Rådmannsutvalget
godkjente i november 2016 mandatet for et felles
eHandel-prosjekt for kommunene i Kongsbergregionen.
Kommunene har oppnevnt representanter til en
arbeidsgruppe og oppstartsmøtet fant sted tirsdag 31. januar. Blant “de gode hjelperne” har vi BTV
Innkjøp og Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid (GKI).
Prosjektet avgrenses til å omhandle innkjøpsprosessene, med bruk av et IT-system for bestilling og
oppfølging knyttet til avtaler inngått mellom kommune og leverandør. Formålet er å oppnå bedre,
enklere, sikrere og mer effektive innkjøp. eHandel handler i stor grad om organisasjonsendringer,
med temaer som arbeidsflyt, rutiner, roller og kompetansebygging.
Kommunene i regionen er på ulikt ståsted i innføringen av eHandel, men ingen bruker ennå eHandel i
stor skala. Arbeidsgruppa er i gang med å planlegge gjennomføringen av aktivitetene i prosjektet.
Nærmere informasjon kommer når dette er på plass.

