Nyhetsbrev #7
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 29. september
Her kan du lese alle referater fra Rådmannsutvalget.
Møtet behandlet daglig leders innspill til budsjett og handlingsplan for 2017, tiltaksplan for
digitalisering, e- handel og anskaffelse av digitale løsninger for oppvekst.

Studie: Digitalisering, innovasjon og ledelse

Kommunene i Kongsbergregionen har i samarbeid med Sigdal
kommune, Modum kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge
etablert et 15 studiepoengs etterutdanningstilbud for ledere, i
digitalisering, innovasjon og ledelse. Studiet starter opp i
januar 2018 og avsluttes i august 2018.
Opptakskravet er i utgangspunktet bachelorgrad, men deltakere med lavere utdanning kan også
delta, da uten studiepoeng.
Målet med studiet er at ledere skal oppnå innsikt i faglige problemstillinger knyttet til hovedtemaene
og kunne diskutere ulike problemstillinger på et solid faglig nivå. Realisering av gevinster i egen
virksomhet er også et av målene med studiet. Studiet vil også omfatte yrkesetiske, sikkerhetsmessige
og juridiske problemstillinger som er relevant for fagområdet.
Studiet gjennomføres via 4 samlinger på Kongsberg (Krona) med en avsluttende prosjektoppgave.
Frist for påmelding er 15. desember.

Kurs i gevinstrealisering for ledere 30. november
For å sikre at alle endringsprosjekter som blir igangsatt faktisk
fører til endringer som gir nytteverdi (gevinster), er det
nødvendig med en systematisk oppfølging ute i kommunene.
Her har alle ledere på alle nivå et stort ansvar og en viktig rolle.
For å sikre at ledere har nødvendig kompetanse om
planlegging og realisering av gevinster, arrangerer Kongsbergregionen et gevinstrealiseringskurs 30.
november for alle ledere i de 7 kommunene i regionen. Kurset gjennomføres i
Betania i Kongsberg.
Kurset vil bli ledet av Grethe Kvernland-Berg (bildet) fra PA Consulting. Kurset vil
sette søkelyset på hva vi mener med gevinstrealisering og gjennomgang av
gevinstverktøyet: «Gevinstkokebok for ledere i Kongsbergregionen».

Velferdsteknologiens ABC
Et av løpene i det regionale velferdsteknologiprogrammet handler om
kompetanse. 52 medarbeidere fra helse- og omsorgstjenestene i
regionkommunene fullførte i juni første kull av Velferdsteknologiens ABC .
22. september ble det avholdt kick-off for 70 deltakere i kull 2. Denne
engasjerte gjengen skal gjennom 7 «ABC samlinger» og tilhørende
hjemmearbeid frem til juni 2018. Rådmann i Kongsberg kommune Wenche
Grinderud holdt innledning med denne teksten i bakgrunnen:
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen
om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag»

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for
tjenestemottakere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk
av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Kongsbergregionen i elitedivisjonen
Kongsbergregionen sammen med Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner
tildelt status som utviklingskommuner i det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet. Dette er vi veldig stolte av og det bekrefter
at vi i fellesskap har utrettet mye i arbeidet med Velferdsteknologi så
langt, og det vil gi oss tilgang til ekstern kompetanse og gode ressurser i
arbeidet videre.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS,
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere
kommuner tar i bruk velferdsteknologi. I juni 2017 ble kommunene i
Midler som ble innvilget fra Helsedirektoratet i forbindelse med status
som utviklingskommuner benyttes i sin helhet til å frikjøpe
implementeringsansvarlige for velferdsteknologi i regionkommunene.
Implementeringsansvarlige skal bidra til at rutiner og kartleggingsverktøy for velferdsteknologi blir
gjort kjent og tatt i bruk i kommunene. De skal også delta med internundervisninger og gi veiledning
til tjenester som tar i bruk nye teknologiske løsninger. I dag har alle kommunene i Kongsbergregionen
Pilly elektroniske medisindispensere i bruk. Noen av kommunene benytter GPS lokaliseringsteknologi
hos personer med kognitiv svikt. 15. og 16. november holdes det opplæring i Medido, elektronisk
multidosedispenser. Mer informasjon og påmelding til denne opplæringen kommer på KS Læring.

Anskaffelse av nye helhetlige digitale løsninger i skole, SFO og
barnehage
Den 22. september signerte Kongsbergregionen kontrakt med IST for leveranse av nytt
oppvekstadministrativt system (OAS). Den nye løsningen
inkluderer blant annet opptak, timeplanlegging,

vikarhåndtering, karakterer / orden og oppførsel,
fravær, IOP, kommunikasjon skole/SFO/barnehage –
hjem, administrasjon av ansatte/elever og
fakturering. Planlegging av implementering,
opplæring og utrulling er startet.

Her får du en oppsummering av status for hele prosjektet
Løsninger som dekker de pedagogiske behovene har tilbudsfrist 13. oktober, og konklusjon på
løsning er planlagt innen utgangen av januar 2018.



Produksjonsstart barnehage/SFO opptak
Produksjonsstart skole
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Anskaffelse av nye digitale løsninger for PP-tjenesten

Vi er i gang med anskaffelse av nye digitale løsninger for PP-tjenesten. Tilbudsfrist er satt til 13.
oktober, og konklusjon på løsning er planlagt innen utgangen av januar 2018.
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