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 31. mars.
Referatet kan du lese her.

Digitaliseringskonferansen er nå åpen for påmelding!

Kongsbergregionens årlige digitaliseringskonferanse for ledere er nå åpnet for
påmelding!
Konferansen finner sted på Krona i Kongsberg, den 30 mai.

Klikk her for mer informasjon og påmelding. (Lenke til KS Læring, du
må være logget på kommunens nett for at lenken skal fungere. Benytt
nettleseren Google Chrome eller Internet Explorer)

Opplæringsfilmer for Agresso er nå tilgjengelig i
Kompetanseportalen!
Sekretariatet i Kongsbergregionen har i samarbeid med FØNK (Felles
Økonomifunksjon i Numedal) laget opplæringsfilmer for Agresso.
Agresso benyttes for personal og økonomiforvaltning i
numedalskommunene. Filmene som er laget omhandler de mest brukte
funksjonene i systemet. Du finner dem her.

Alle opplæringsfilmer i Kompetanseportalen har nå undertekster
Slik at alle ansatte kan ha nytte av filmene på Kompetanseportalen, har
vi nå tekster alle filmer. Det er ikke lengre nødvendig med headset eller
høyttalere for å få utbytte av filmene. Du kan skru på /av teksten ved å
trykke på «CC» knappen som du finner i nedre høyre del av filmruten
under avspilling.

Prosjektleder Margrethe Taxt-Lamolle slutter i sekretariatet.
Margrethe har jobbet i Kongsbergregionens sekretariat siden 2015. Hun
har vært prosjektleder for Kompetanseprosjekter, og har bl. a jobbet med
utviklingen av Kompetanseportalen, KS Læring og digital læring i
regionen. Margrethe flytter nå til utlandet med sin familie, og vi ønsker
henne lykke til på ferden. Hun har sin siste arbeidsdag 7. april.

Stillingen som prosjektleder for kompetanse ligger nå utlyst på Finn.no, og på Kongsberg kommune
side hjemmesider. Søknadsfrist er 7 april.

