Nyhetsbrev #6
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 25. august.
Referatet kan du lese her.
På dagsorden sto følgende saker:
 Regional Sak/arkiv-løsning - Orientering fra Evry
 Digital kompetanse -etterutdanning "Digitalisering, innovasjon og ledelse"
 Strategiprosess i Kongsbergregionen
 Digitale løsninger i oppvekstsektoren
 Regionalt responssenter for velferdsteknologi

Ny prosjektleder
Guro Elbert er vår nye kollega i Kongsbergregionens sekretariat.😀
Hun er prosjektleder for digital kompetanse og vil være en viktig bidragsyter i
kommunenes arbeid med utvikling av sine tjenester til innbyggerne. Guro har
lang erfaring med kompetansearbeid, e-læring og er godt kjent med offentlig
tjenesteproduksjon gjennom sin tidligere jobb i Vestre Viken.
Guro kan veilede dere i kompetansearbeidet, og kan hjelpe dere konkret med
produksjon av e-læringsmaterialet eller ved annen tilrettelegging av kurs og
opplæring.

Digitale løsninger i oppvekstsektoren
Kommunene i Kongsbergregionen samarbeider om en felles
anskaffelse av digitale løsninger for oppvekstsektoren. Behovene
ble kartlagt tidlig i fasen og det har vært gjennomført en
omfattende anskaffelsesprosess for løsninger som dekker
administrative og pedagogiske behov.
Det er nå besluttet at vi vil gå til anskaffelse av en administrativ
løsning fra firmaet IST og at konkurranse for pedagogisk løsning lyses ut i nytt anbud.
Fremdriftsplanen om oppstart for barnehagene vinter 2018 og for skolene august 2018 står ved lag.

Responssenter for velferdsteknologi i Kongsbergregionen
Camilla Lobben er ansatt som daglig leder for det regionale responssenteret
for Velferdsteknologi. Hun er allerede godt i gang med etableringsjobben og
vil delta i regionens pågående anskaffelsesprosess for responsløsning.
Camilla er utdannet sykepleier og har tidligere hatt flere lederoppgaver i Helse
og omsorg i Kongsberg kommune. Camilla har også jobbet en periode i
personalavdelingen.
Etableringen av et regionalt responssenter for velferdsteknologi har frem til
nå vært et delprosjekt i vårt felles program for velferdsteknologi.
Rådmannsutvalget besluttet på sist møte sin innstilling til etablering, vedtekter og
styrerepresentasjon. Dette vil bli lagt frem for lokal behandling denne høsten.

Utvidet skattesamarbeid
Kongsberg kommune og kommunene i
Numedal har over lengre tid hatt et
formelt samarbeid
om skatteoppkreving. Samarbeidet har en
personressurs på 11 stillinger.
Kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn
ble også invitert til å bli med i
samarbeidet, noe Hjartdal og Tinn takket
ja til etter behandling i de respektive
kommunestyrer. Notodden ønsket ikke å
gå inn i dette samarbeidet.
Det er på denne bakgrunn planlagt et etableringsprosjekt hvor etableringen kan være fullført pr.
1.1.2018. Organisasjonsmodellen er den samme som for K-IKT og aktivitetene i etableringsprosjektet
nokså tilsvarende.
Erik Rognlie er konstituert som ny daglig leder for Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal fra
1.9.2017 og er nå formelt prosjektleder for etableringsprosjektet, slik som Oddvar Kaasa ble det
underveis i etableringsprosjektet for K-IKT.
Eriks kontaktdata er erik.rognlie@kongsberg.kommune.no

Kurs i gevinstrealisering for ledere 30. november
For å sikre at alle endringsprosjekter (herunder
digitaliseringsprosjekter) som blir igangsatt faktisk fører
til endringer som gir nytteverdi (gevinster), er det
nødvendig med en systematisk oppfølging ute i
kommunene. Her har ledere på alle nivå et stort ansvar
og en viktig rolle. For å sikre at ledere har nødvendig
kompetanse om planlegging/realisering av gevinster og
bruk av egnet verktøy, arrangerer Kongsbergregionen et gevinstrealiseringskurs 30. november for
alle ledere i de 7 kommunene. Kurset gjennomføres i Kongsberg fra kl. 09.00 – 13.00. Mer detaljer
om kurset kommer senere. Men for deg som er leder – hold gjerne av dagen allerede! (For
seksjonsledere i Kongsberg: Kurset er lagt til mellomledersamlingen denne dagen. )

