
DIGITALISERING I 

KONGSBERGREGIONEN

7 kommuner
55 000 innbyggere

5.000 ansatte



Hva	er	digitale	tjenester?



Forenkle, fornye og 
forbedre!

Brukeren i sentrum!

Hva	er	digitalisering?



Digitaliseringen	går	ikke	fort	nok	i	offentlig	
sektor!	Dette	kan	vi	ikke	leve	med.	Hvordan	får	
vi	opp	tempoet?

• Lederne	(særlig	mellomledere)	i	
kommunene	må	ha	bedre	strategisk	IKT-
kompetanse	

• Kommunene	må	bli	bedre	på	å	hente	ut	
gevinster!



Hvorfor trenger 

ledere strategisk 

IKT-kompetanse?

(digital ledelse)



Teknologi (IKT)

Organisasjonsutvikling
Og ny praksis 

Digitalisering er



Et eksempel  - søknad om SFO-plass



Hvorfor ikke slik?





Digitaliseringskonferansen 2017

«Abdiserer jeg med 
digitalisering, abdiserer jeg 
også som leder»

Wenche Grinderud 2016



DIGITALISERING I 

KONGSBERGREGIONEN

7 kommuner
55 000 innbyggere

4 800 ansatte



ORGANISERING	AV	DIGITALISERINGSSAMARBEIDET

Rådmannsutvalg

Regionråd

Kommunale
enheter



«Innbyggerne	og	næringslivet	i	Kongsbergregionen	tilbys	
fremtidsrettede	digitale	tjenester.

Smart	og	effektiv	bruk	av	IKT	sørger	for	god	kvalitet	i	
tjenesteleveransene.»





Brukerens	
behov

Jobbe	smartere
Realisere	gevinster



Digitaliseringskonferansen 2017

Ny sak/arkivløsning
Og digitale

arkiver



Ikke	bare	felles	anskaffelse..
Bestemt	av	Rådmannsutvalget

Like	saksbehandlingsrutiner
Vi	kan	bruke	samme	opplæringsmateriale
Vi	kan	lettere	samarbeide	mellom	kommuner
Vi	kan	danne	større	fag-kollegier	med	mer	tilfelles
Vi	kan	ha	samme	integrasjon	mot	andre	fagsystemer
Vi	kan	dele	på	oppgaver

Vi	får	ikke	lov	å	gjøre	ting	på	vår	egen	måte



Digitaliseringskonferansen 2017  





RESPONSSENTERLØSNING 
Værnesregionen, Tromsø kommune  og 

Kongsbergregionen



NYE DIGITALE 
LØSNINGER I 
SKOLER OG 
BARNEHAGER



• Elever	og	lærere	skal	ha	gode	verktøy
• Gode	digitale	tjenester	til	innbyggere	
• Enkel	rapportering	av	styringsdata
• Prosesser	som	kan	automatiseres,	skal	automatiseres







God «samarbeids-rigg» 
Solid IKT-infrastruktur
Mye kompetanse
Engasjerte rådmenn og regionale nettverk
Tillit og godt samarbeidsklima

Realisere gevinster i kommunene
Øke digitaliseringskompetanse hos alle ledere



Hvordan	få	ledere	til	å	bli	gode?

• Vi	må	skape	begeistring
• Vi	må	få	ledere	til	å	forstå	eget	ansvar	og	
bygge	kompetanse	

• Vi	må	få	ledere	til	å	etterspørre	i	egen	
seksjon

• Vi	må	gi	ledere	noen	gode	verktøy	



Hva	gjør	vi	
for	å	gjøre	
våre ledere	
gode?





ETTERUTDANNING FOR 
LEDERE: 

DIGITALISERING, 
INNOVASJON OG 
LEDELSE

15 STUDIEPOENG

Opplæring i gevinstrealisering

Felles kurs for alle ledere (også mellomledere)



Hvordan lykkes med digitalisering?



Hva har kommunens innbyggere behov for? (Brukeren i 
sentrum)
Hvordan ønsker kommunen 

å kommunisere med 
innbyggeren? (hvilke 

kanaler til hva?)

Hvilke tjenester kan/bør 
selvbetjenes? (automatiseres?) –
tenk helhetlig og tverrsektorielt

Hvilke gevinster ønsker dere 
å oppnå, når og hvordan skal 

disse realiseres?

Hvilke digitale løsninger skal anskaffes?
Hvordan møter disse krav til arkitektur 

og hvem skal eie disse løsningene 
(anskaffelse, opplæring, drift?)

Spørsmål til ledere

Hva slags kompetanse trenger dere ledere?





Alle kommuner bør ha 
digitaliseringsstrategi og 
handlingsplan 
som må sees i sammenheng med 
overordnede planer og 
tjenesteområdenes behov

Det er et lederansvar å realisere 
merverdi av digitaliseringstiltak



Dagens IT-arkitektur

IT-
løsninger
I bruk

Mange siloløsninger
Lite gjenbruk av data/prosesser 

Ingen heldigitale løsninger
Lite tilrettelagt for innovasjon og 

automatisering

Fremtidens IT-
arkitektur





Ny	praksis	forutsetter	
endring	av	atferd!

"Det finnes ikke noe sikrere tegn 
på sinnsykdom enn å gjøre den 
samme tingen om og om igjen og 
forvente at vi skal få et annet 
resultat"

Albert Einstein



Gevinster ved felles anskaffelser



Samarbeid	om	digitalisering	siden	2006

Felles	digitaliseringsorgan	(SuksIT)

Felles	digitaliseringsstrategi	og	prosjekter

Felles	IKT-plattform	og	løsninger

Felles	IKT-driftsavdeling	(K-IKT)



Kommunal digitalisering - eksempler på
gevinster

Frigjort tid
Mer effektiv arbeidsdag

Sikrere 
pasientbehanding

Mer effektiv 
saksbehandlingstid
Reduserte porto og 

papirkostnader


