Nyhetsbrev #4
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

Det ble avholdt rådmannsutvalg 17. februar. Møtet ble holdt tidligere denne måneden grunnet
vinterferier i Buskerud og Telemark.
Referatet kan du lese her.

Ny prosjektleder i Kongsbergregionen!
Vi ønsker Berit Synnøve Slagnes velkommen som ny prosjektleder i
Kongsbergregionen!
Berit skal lede det regionale samarbeidsprosjektet for nye digitale løsninger for
skoler og barnehager. Vår nye prosjektleder er opprinnelig dataingeniør, og har
lang fartstid som prosjektleder og avdelingsleder i FMC. Hun er opprinnelig fra
Ålesund, men har bodd i Kongsberg i mange år. Du kan nå Berit på
berit@kongsbergregionen.no

Velferdsteknologi
Kongsbergregionens velferdsteknologiprogram er omfattende og vi
holder høy aktivitet i programmet. Det er naturligvis stort
informasjonsbehov i en så omfattende prosess som dette, og
kanskje særlig på politisk nivå. Fra sekretariatet vil vi gjerne gi
relevante politiske organ i alle kommer all den informasjon de
måtte ønske. Vi tilbyr derfor å komme til deres kommune til
relevant politisk organ. Gi beskjed til
kjersti@kongsbergregionen.no for avtale om møtetidspunkt.
Som ledd i programmet jobbes det med etableringen av responssenter for velferdsteknologi i
Kongsbergregionen. Som kjent har alle kommunestyrene i regionen vedtatt etablering av felles
responssenter for velferdsteknologi, lokalisert på den nye legevakta på Kongsberg.
Etter drøftelser i rådmannsutvalget siste møte valgte vi å jobbe videre med alternative
organisasjonsformer for enheten. Anskaffelsesprosessen går sin gang og det jobbes frem mot
etablering i november 2017.
Helsedirektoratet har utlyst midler til velferdsteknologiske løsninger. Kongsbergregionen vil
utarbeide en søknad til dette formålet sammen med Øvre- og Nedre Eiker kommuner.

Vi sprer informasjon om digital læring
Regionalt Kompetanseforum jobber med å spre informasjon om digital læring i
regionen. I disse dager henges det opp plakater på pauserom, kantiner og i
korridorer på de ulike arbeidstedene, for å informere om både
Kongsbergregionens Kompetanseportal og den nasjonale plattformen
KS Læring.
Vi håper disse når så mange som mulig, og at fler og fler oppdager at digital
læring har mange fordeler! Ingen plakat der du jobber? Ta kontakt!

Farlige e-poster!
Dessverre opplever Kongsbergregionen-IKT stadig at det sendes ut
falske e-poster til ansatte i regionen. Dersom man åpner slike eposter, eller vedleggene som ofte sendes sammen med dem, vil
regionens servere kunne bli infisert med farlige virus – og de kan gjøre
stor skade! Det kan i verste fall føre til lammelse av IT-systemene.
Vi oppfordrer alle til å være meget obs på hvilke typer vedlegg man
åpner og lenker man klikker på! Hjelp oss å spre informasjon om dette
til alle ansatte.
Vær oppmerksom på om e-posten du har mottatt er relevant for din
jobb, er den fra en kjent avsender osv. Selv om disse kriteriene er oppfylt så skal du aldri klikke på en
lenke der noen ber deg om å oppdatere konfidensiell informasjon, eller be deg om opplysninger
knyttet til din økonomi.

Dersom du har den minste tvil – ta kontakt med K-IKT.

Digitaliseringskonferansen – hold av datoen!
Hold av datoen tirsdag den 30 mai - da er det nok en gang klart for
Kongsbergregionens digitaliseringskonferanse for ledere! Fjorårets
konferanse var en suksess, noe vi håper å gjenta i år!
Informasjon om påmelding og alle praktisk detaljer kommer når det nærmer
seg, men hold gjerne av datoen allerede nå :-)

Kongsbergregionen på sosiale medier
Kongsbergregionen har en egen side på Facebook, hvor vi publiserer store og
små nyheter. Vi er også på Twitter: @kongsbergregion
Følg oss gjerne der!
Ta gjerne kontakt dersom du har innspill på nyheter i regionen vi bør legge ut.

