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SKJØNNSMIDLAR FRÅ FYLKESMANNEN, 2010 – PRIORITERING
AV PROSJEKT TIL FORNYING OG OMSTILLINGSTILTAK

Saksopplysning
Fylkesmannen har helde attende midlar av fylkesramma for Buskerud til prosjekter knytt opp
mot kommunale fornying og omstillingstiltak i 2010. Regionråda har ansvar for fordeling av
midlane, men må orientere Fylkesmannen om valte prosjekt innan 1. mars 2010.
Fordeling for 2010
11,730 millionar kroner av skjønnsmidlane for 2010 til fordeling:
- 4,500 mill kr til prosjektskjønn
- 7,230 mill kr til ekstraordinære forhold i enkeltkommunar
Fordeling av midlar til regionane blir rekna ut etter følgjande fordelingsnøkkel:
- Drammensregionen 35,0 %
- Kongsbergregionen 22,5 %
- Midtfylket/Ringeriksregionen 22,5 %
- Hallingdal 20,0 %

I følgje vedteken fordelingsnøkkel vil regionane i 2010 få utbetalt:
• Drammensregionen
kr. 1 575 000,• Kongsbergregionen
kr. 1 012 500,• Midtfylket/Ringeriksregionen kr. 1 012 500,• Hallingdal
kr. 900 000,Kommunal- og regionaldepartementet har gjeve nokre føringar for kva prosjekt som bør
prioriterast ved fordeling av skjønnsmidlar:
”I tråd med regjeringens politikk bør det lokale fornyingsarbeidet ha et spesielt fokus på
kvalitetsutvikling av tjenestene og effektiv ressursbruk. Sektorovergripende prosjekter for å
bedre planlegging, økonomistyring og effektiviteten i den enkelte kommune, og der i gjennom
kvaliteten, vil være særlig relevant. Interkommunale samarbeidsprosjekter med nevnte fokus
vil også være aktuelt å støtte.”
”Kvalitetskommuneprogrammet har vært en sentral satsing for regjeringen i
fornyingsarbeidet i kommunesektoren i perioden 2006-2009. Mange av kommunenes tiltak og
prosjekter videreføres i den enkelte kommune også etter 2009, og det kan være aktuelt å gi
støtte til enkelte av disse.”
”Det viktigste arbeidet for å skape tillit til kommunene må finne sted og slå rot på
grunnplanet i den enkelte kommune, og det vil i den sammenheng være anledning for
fylkesmennene å gi støtte til fornyingsprosjekter om etikk og tillitskapende forvaltning.
Fylkesmennene bør prioritere prosjekter som etablerer regionale eller interkommunale
arenaer hvor folkevalgte og/eller ansatte kan møtes for opplæring. Erfaringsdeling og
diskusjon omkring det lokale arbeidet med etikk og tillitskapende forvaltning, jf. den nye
plikten til å rapportere i årsmeldingen om tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk
standard i virksomheten (kl § 48 nr. 5).”
Fylkesmannen vil ikkje overprøve regionane sine prioriteringar, men føreset at kriteria for
tildeling er oppfylt.

Fylkesmannen har avsett midlar til tre fellesprosjekt i 2010:
• ”Falle mellom stoler”
• Buskerudbyen
• Buskerudplan
Desse prosjekta vil, jfr. tidlegare år, bli finansiert av midlar som blir helde attende for 2010.
Rådmannsutvalet har gjeve følgjande innstilling til Regionrådet på prosjekt som bør
prioriterast i 2010 (sak 09-10):
• Adferdsprosjekt (vidareføring av prosjekt frå 2008)
kr 450.000
• E-faktura:
kr 250 000
• Nytt intranett/samhandlingsplattform:
kr 200 000

Forslag til vedtak
Regionrådet for Hallingdal vil med bakgrunn i rådmannsutvalet si innstilling, prioritere
følgjande prosjekt for tildeling av skjønnsmidlar for 2010:
• Adferdsprosjekt (vidareføring av prosjekt frå 2008)
kr 450.000
• E-faktura:
kr 250 000
• Nytt intranett/samhandlingsplattform:
kr 200 000

Ål 14.2.2010
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg:
1. Fordeling av skjønnsmidler for 2009 - Disponible midler til fornying og
omstillingstiltak, brev frå Fylkesmannen dat. 23.11.2009
2. Referat Rådmannsutvalet, møte 4.2.2010
3. Prosjektbeskrivelse; Adferdsprosjekt (vidareføring av prosjekt frå 2008)
4. Prosjektbeskrivelse; E-faktura
5. Prosjektbeskrivelse; Intranett/samhandlingsplattform
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Kommunene i Buskerud v/ordfører og rådmann
Regionrådene i Drammensregionen, Hallingdalsregionen,
Kongsbergregionen, Ringeriksregionen og Midtfylket

Fordeling av skjønnsmidler for 2009 - Disponible midler til fornying og
omstillingstiltak
Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010, ble kommunene orientert om at Fylkesmannen
har holdt tilbake midler av fylkesrammen for Buskerud til prosjekter knyttet opp mot
kommunale omstillingstiltak i 2010. Regionrådene har ansvar for fordeling av midlene, men
må orientere Fylkesmannen om valgte prosjekter innen 1. mars 2010.
Vi gjør oppmerksom på at regionrådene selv fastsetter frist for innsending av
prosjektsøknader til regionrådene.
Fordeling for 2010
11,73 mill.kr av skjønnsmidlene for 2010 er holdt tilbake til senere fordeling, herav
• 4,500 mill. kr til prosjektskjønn
• 7,230 mill. kr til ekstraordinære forhold i enkeltkommuner
I følge vedtatt fordelingsnøkkel vil regionene i 2010 få utbetalt
• Drammensregionen
kr 1 575 000
• Kongsbergregionen
kr 1 012 500
• Midtfylket/Ringeriksregionen
kr 1 012 500
• Hallingdalsregionen
kr 900 000
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt noen føringer for hvilke prosjekter som bør
prioriteres ved fordeling av skjønnsmidler:
”I tråd med regjeringens politikk bør det lokale fornyingsarbeidet ha et spesielt fokus på
kvalitetsutvikling av tjenestene og effektiv ressursbruk. Sektorovergripende prosjekter for å
bedre planlegging, økonomistyring og effektiviteten i den enkelte kommune, og der i gjennom
kvaliteten, vil være særlig relevant. Interkommunale samarbeidsprosjekter med nevnte fokus
vil også være aktuelt å støtte.”
”Kvalitetskommuneprogrammet har vært en sentral satsing for regjeringen i fornyingsarbeidet
i kommunesektoren i perioden 2006-2009. Mange av kommunenes tiltak og prosjekter
videreføres i den enkelte kommune også etter 2009, og det kan være aktuelt å gi støtte til
enkelte av disse.”
”Det viktigste arbeidet for å skape tillit til kommunene må finne sted og slå rot på grunnplanet
i den enkelte kommune, og det vil i den sammenheng være anledning for fylkesmennene å gi
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støtte til fornyingsprosjekter om etikk og tillitskapende forvaltning. Fylkesmennene bør
prioritere prosjekter som etablerer regionale eller interkommunale arenaer hvor folkevalgte
og/eller ansatte kan møtes for opplæring. Erfaringsdeling og diskusjon omkring det lokale
arbeidet med etikk og tillitskapende forvaltning, jf. den nye plikten til å rapportere i
årsmeldingen om tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten (kl §
48 nr. 5).”
Fylkesmannen overprøver ikke regionenes prioriteringer, men forutsetter at kriteriene for
tildeling er oppfylt.
Regionene avgjør selv hvilke kommuner som skal stå som mottagere av midlene.
Utbetalingen skjer over rammetilskuddet, og midlene blir utbetalt til kommunen som står som
prosjektansvarlig på søknadsskjemaet.
Fellesprosjekter
Fylkesmannen har avsatt midler til følgende fellesprosjekter i 2010:
• Falle mellom stoler
• Buskerudbyen
• Buskerudplan – vedlikehold av siden
Disse prosjektene vil, jfr tidligere år, bli finansiert av tilbakeholdte midler for 2010.
Skjema
Når det gjelder søknadsprosedyren for skjønnsmidler til kommunale prosjekter for fornying
og omstilling, skal skjema og senere rapportering kun foregå elektronisk.
Fylkesmannen orienteres om valgte prosjekter innen 1. mars på elektronisk skjema, før det
avholdes møte i samarbeidsgruppen.
Rapportering
Vi minner om rapportering pr 01.12.09 for prosjekter som ble tildelt midler for 2009, med
rapporteringsfrist 15.12.09 til Fylkesmannen. Skjema for tilbakerapporteringen ligger på vår
nettside www.fylkesmannen.no/moderniseringbu
Vi gjør oppmerksom på at alle punkter i skjemaet må fylles ut, dette med bakgrunn i vår
vidererapportering til Kommunal- og regionaldepartementet.

Med hilsen

Kirsti Kolle Grøndahl
Fylkesmann
Bente Nyegaard Fjell
Avdelingsdirektør

Rådmannsutvalget i Hallingdal
Adr.: Gol kommune, 3550 Gol
Tlf.: 91 67 39 01
E-post: hege.mork@gol.kommune.no

Referat
Møte nr.
MØTESTAD

02-10
TID

Hemsedal

04.02.10.

DELTAKARAR
Hege Mørk (leiar)
Lars Ole Skogen
Gabriel Johannessen
Odd-Egil Stavn
Else Horge Asplin
Bjørgulv Noraberg
BLIR SENDT TIL
Deltakarane i møtet

NESTE MØTE

SAK

08-10

19.02.10.

REFERENT

Bjørgulv Noraberg

INNHALD

Referat frå siste møte
Vedtak:
Referatet godkjent utan merknader.

09-10

Fordeling av skjønnsmidlar 2010
Det er disponert kr. 450.000 til IKT-prosjekt av samla
skjønsmidlar på kr. 900.0000. Jan Winther har søkt om kr.
500.000 til ådferdsprosjektet.
Vedtak:
Rådmannsutvalet tilrår for regionrådet at det vert løyvd kr. 450.
000 til ådferdsprosjektet, kr. 200.000,- til prosjekt nytt intranett /
samhandlingsplattform og kr. 250.000,- til prosjekt e-faktura.

Ansvar

Rådmannsutvalget i Hallingdal
Adr.: Gol kommune, 3550 Gol
Tlf.: 91 67 39 01
E-post: hege.mork@gol.kommune.no

10-10

SLT – vidareføring i Hallingdal
Regionrådet har tilrådd fast tilsetting i 50 % stilling – organisert
som vertskommunemodell. Alle kommunane har lagt løyving til
stillinga inn i budsjettet for 2010.
Det som trengs nå er vedtak i kvar av kommunane om modell.
Vedtak:
Leiaren i rådmannsutvalet utarbeider saksunderlag til
handsaming i rådmannsutvalet i neste møte.

11-10

Bustadbyggelag på Geilo
Spørsmål frå Hol kommune om å nytte Fred Arne Kramer som
ressurs til å greie ut spørsmål om å etablere felles regionalt
bustadbyggelag i Hallingdal. Nes kommune samtykker i at
rådmannen i Hol nyttar Fred i avgrensa omfang til utgreiinga.

12-10

Strategisk plan for Hallingdal
Regionrådet har bede om ein representant frå rådmannsutvalet
til å arbeide saman med dagleg leiar om utvikling av strategisk
plan.
Vedtak:
Leiaren i rådmannutvalet – Hege Mørk – vert vald til å delta i
arbeidet med strategisk plan.
Rådmannsutvalet vil nytte ein ”strategidag” til å arbeide med
planen.

13-10

Eventuelt
•

Drøfting av spørsmålet om saker i rådmannutvalet for
Buskerud skal handsamast i rådmannsutvalet for Hallingdal –
til dømes om endringar i inntektssystemet. Gabriel kontaktar
Børre Stolp i KS om å gje oss ei orientering i samband med
KS Strategikonferanse.

Rådmannsutvalget i Hallingdal
Adr.: Gol kommune, 3550 Gol
Tlf.: 91 67 39 01
E-post: hege.mork@gol.kommune.no

•

Rekruttering – finns det regionale midlar til å setje i gang eit
”prosjekt” for å rekruttere andre yrkesgrupper enn
helsefagarbeidarar, til dømes ingeniørar? Spørsmålet vert
drøfta av representantane frå Hallingdal i samband med
Strategikonferansen til KS i Buskerud.

•

Integreringsprosjekt – Hege utgreier spørsmålet til neste
møte i rådmannsutvalet.

•

IKA Kongsberg – brev til kommunane om utviding av
verksemda og auka kostnader – vi vil handsame dette i
første møte i rådmannsutvalet.

Fylkesmannen i Buskerud

Skjønnsmidler
Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen

Prosjektbeskrivelse
Region Hallingdal

Årstall for tildeling 2010

Kommune Alle Hallingdalskommunene
Samarbeider med Ut over det regionale samarbeid - Universitet /Høgskole
Navn på prosjektet Atferdsproblematikken i grunnskolen
Prosjektansvarlig De skolefaglig ansvarlige i Hallingdal v/Jan Winther - Nes kommune
Mål med prosjektet/
M Effektivisering
M Kvalitet- /tjenesteutvikling
Forventet resultat
å
å
Prosjektets varighet fra 2008

til

2010

Beløp over prosjektskjønn 500 000
Annen finansiering

Kommunal
egenfinansiering

Annet

Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av prosjektet
Det beskrives i brevet videreføring av et 3-årig regionalt prosjekt, hvor hovedmålsettingen er å
utvikle kompetanse, holdninger og beredskap i forhold til arbeid med uakseptabel atferd og svært
ressurskrevende elever slik at alle elever kan få et tilbud på ”hjemmeskolen”.
I skoleåret 2008-2009 ble det arbeidet videre med utvikling av kompetanse og systemer i og på
den enkelte skole og i regionen. Høsten 2009 ble det arrangert skolering og lagt til rette for
sertifisering i ART (Agression Replacement Training) for 35 tilsatte i grunnskulen i Hallingdal og
PP-tjenestene.Nedre-Ål skule og Ål ungdomsskule er fra høsten 2009 med i PALS i regi av
Atferdssenteret i Oslo. En tilsatt ved PP-tjenesten i Ål og Hol blir skolert som PALS-veileder.
Disse satsinger søkes viderefør i siste år i prosjektet.
I fjorårets søknad ble det presentert rammer for prosjektets 2 siste år, med
kompetansehevingstiltak rettet både mot skolene og mot deltakene i ressursgruppa med et
perspektiv på prosjektets 2 siste år.
Dette også med tanke på å kunne planlegge kurs fordelt over noe tid – inntil to år, slik at
belastningen på skolene med personell som er borte pga. kurs ikke blir for stor og konsentrert.

Ut over videreføring av og tilbud til flere om deltakelse i sertifiseringer (ART) og
utviklingsprosesser med ekstern bistand (PALS), ønsker vi å kunne tilby skolering innen LØFT –
løsningsfokusert tilnærming. Dette vil komplettere den kompetanseutviklingen som prosjektet
sikter mot, som startet med fokus på forebyggende arbeid og nå har fokus på
organisasjonsutvikling (utvikling av kompetanse i hele skolens personale (PALS) og på utvikling
av kompetanse på arbeide med grupper av elever (ART) til også å omfatte det individuelle
perspektiv, enkelteleven (LØFT).
Opplæringsloven gir sterke rettigheter til et opplæringstilbud på hjemmeskolen, og fokus i
prosjektet er rettet mot dette. Samtidig kan en ikke se bort fra at det kan være situasjoner hvor det
må tilrettelegges for alternative tilbud – i alle fall for en periode – og at en må ha en beredskap på
dette. Utredning av mulige alternative læringsarenaer, regionalt og i den enkelte kommune, må
derfor også inngå som en del av prosjektets siste fase.

Bruk av midler:
Regionalt nettverk
Kompetanseutvikling (samarbeid høgskole/universitet)
Reiseutgifter mm.
Studiebesøk/hospitering
Evt. alternative læringsarenaer (leie)
Uforutsette utgifter
Sum:

kr. 325 000
kr. 440 000
kr. 100 000
kr. 60 000
kr. 100 000
kr. 75 000
kr. 1 100 000

Prosjektets målsettinger og kriterier for
evaluering:
Hovedmålsettingen er å utvikle kompetanse, holdninger og beredskap i forhold til arbeid med uakseptabel
atferd og svært ressurskrevende elever slik at alle elever kan få et tilbud på ”hjemmeskolen”.
Utvikle systemer og kompetanse på den enkelte skole og i PPT, som reduserer behovet for å måtte sette inn
kostbare ekstra-/strakstiltak i framtida.
I en prosjektperiode på 3 år etableres en regional nettverksgruppe hvor deltakerne kan drøfte relevante
problemstillinger og trekke på hverandres kompetanse og erfaringer, og videreutvikle egen kompetanse og
grunnlag for å være pådriver i utviklingsarbeidet i skolene.
Kriterier for vurdering:
- planverk på plass (beredskaps- og handlingsplaner)
- kompetanseutviklingstiltak gjennomført
- regionalt
- lokalt
- utvikling av alternative læringsarenaer gjennomført og tilrettelagt
- skolene opplever at de er bedre i stand til å gi også de mest utagerende elever et tilrettelagt, tilpasset
opplæringstilbud

Handlingsplan:
I inneværende skoleår har en prioritert to tilnærminger til videre utvikling av kompetanse i skolene, ART og
PALS, samt at skolene arbeider med å vedlikeholde og viderutvikle de systemer og rutiner kompetanse og
holdninger som var i fokus i prosjektets første år.
2009-2010
Fullføre påbegynt skolering i ART og starte skolering av flere lærere/fagarbeider i ART-metodikken.
Videreføre PALS i skoelr som har startet opp på dette arbeidet, og rekruttere flere PALS-veiledere og -skoler.
Skolering i LØFT for lærere/fagarbeider fra alle kommunene
Veiledning av ressurspersoner og nettverk
Studieopplegg med besøk til andre læresteder.
Utredning av mulige alternative læringsarenaer - 2010 (våren 2011)
- hvordan?
- varighet?
- hvor?
(Opplæringsloven gir sterke rettigheter til et opplæringstilbud på hjemmeskolen, og fokus i prosjektet er
sterkt rettet mot dette. Samtidig kan en ikke se bort fra at det kan være situasjoner hvor det må tilrettelegges
for alternative tilbud – i alle fall for en periode – og at en må ha en beredskap på dette. Utredning av mulige
alternative læringsarenaer må derfor også inngå som en del av prosjektet.
Evaluering vår 2011
(Prosjektet vil i noen grad måtte planlegges slik at det følger skoleåret, og derved få et semesters "etterslep" i
forhold til budsjettårene.)

Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse:
astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680

Fylkesmannen i Buskerud

Skjønnsmidler
Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen

Prosjektbeskrivelse
Region Hallingdal

Årstall for tildeling 2010

Kommune Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol
Samarbeider med
Navn på prosjektet E-faktura
Prosjektansvarlig Regionrådet for Hallingdal
Mål med prosjektet/
M Effektivisering
Forventet resultat
å
Prosjektets varighet fra 01.01.2010

til

M Kvalitet- /tjenesteutvikling
å

31.05.2010

Beløp over prosjektskjønn 250 000
Annen finansiering

Kommunal
egenfinansiering

Annet

Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter anskaffelse og oppstart av IKT-moduler for elektronisk faktura til og fra
kommunene. Programmene leveres som moduler til økonomisystemene fra Visma, og som
tjenester knyttet til disse. Systemene inkluderer:
Utgående elektronisk faktura.
eFaktura er bankenes løsning for elektronisk formidling og presentasjon av faktura elektronisk til
alle kunder som har nettbank, uavhengig av hvilken bankforbindelse disse har. eFaktura kan også
kombineres med AvtaleGiro. Løsningen baserer seg også på en direkte kommunikasjon mellom
kommunen og BBS når det gjelder utveksling av transaksjonsfiler.
Ved fakturering i Visma KOMMFAKT vil faktureringsrutinen kontrollere om kundene har enten
eFaktura, AvtaleGiro, begge deler eller vanlig papirfaktura. Kunder som skal ha blankett, får dette
utskrevet på vanlig måte.
Meldingssentral.
Meldingssentralen leveres som en tjeneste for å samle elektroniske faktura fra leverandører til en
fakturastrøm til kommunene. Visma eCosystem konverterer faktura til det formatet som kunden
ønsker (Visma Fakturabehandling). Leverandører som ikke kan levere i ønsket format kjøper
dermed denne tjenesten (konvertering) fra Visma.
Inngående elektronisk faktura
Modulen er installert på vårt system i dag, og skal brukes til mottak, distibusjon og behandling av
fakturaer fra meldingssentralen.

Bruk av midler:
Konvertering av KID-nr (4 kommuner)
Lisenser eFaktura
Opplæring, oppstart eFaktura
Lisenser Meldingssentral
Installasjon, oppstart Meldingssentral

kr 68 000
kr 120 000
kr 100 000
kr 120 000
kr 216 000
Sum:

kr 624 000

Prosjektets målsettinger og kriterier for
evaluering:
Mål for prosjektet er å tilby kommunenes innbyggere og næringsliv elektroniske fakturaer fra kommunene,
samt å kunne motta elektroniske fakturaer fra alle leverandører som tilbyr dette.
Erfaringer fra andre virksomheter viser at vi kan spare mer enn 50% av fakturakostnadene ved å gå over til
eFaktura. I forhold til papirfakturaer reduseres kostnadene knyttet til utskrifter, porto, utsendelser og
registreringer. Fakturaen kommer raskere frem og kredittiden kan kortes ned.
Fakturaer til kommunene mottas i dag i kommunenes felles fakturaadresse på Nes, og papirfakturaene
skannes inn for å benyttes i programmet for fakturakontroll. Økt mottak av elektroniske fakturaer vil redusere
omfanget av skanningen, noe som vil gi en økonomisk besparing.

Handlingsplan:
Kontrakt med Visma - desember 2009
Forprosjekt, konvertering av KID - januar til mars
Installasjon, opplæring - mars
Oppstart - april
Prosjektet koordineres hos oss av leder for regional faggruppe for KOMMFAKT og IKT-personell hos Nes
kommune.

Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse:
astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680

Fylkesmannen i Buskerud

Skjønnsmidler
Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen

Prosjektbeskrivelse
Region Hallingdal

Årstall for tildeling 2010

Kommune Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol
Samarbeider med
Navn på prosjektet Intranett/samhandlingsplattform
Prosjektansvarlig Regionrådet for Hallingdal
Mål med prosjektet/
M Effektivisering
Forventet resultat
å
Prosjektets varighet fra 01.01.2010

til

M Kvalitet- /tjenesteutvikling
å

31.12.2010

Beløp over prosjektskjønn 200 000
Annen finansiering

Kommunal
egenfinansiering

Annet

Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter utvikling og oppstart av kommunalt/regionalt intranett og
samhandlingsplattform for Hallingdalskommunene. Systemet skal benyttes på kommunenes felles
IKT infrastruktur og vil bl.a. inneholde funksjonalitet for informasjonsformidling, tilgang til
dokumenter og data, samt tilgang til IKT-verkøy, dokumentbehandling, mm. I tillegg skal det tas i
bruk samhandlings- og kommunikasjonsverktøy, både til bruk internt i kommunene, mellom
kommunene og for politikere. Individuell tilgang og tilgangskontroll skal administreres gjennom
kommunenes felles brukeradministrasjon (Active Directory).
De fleste leverandørene av fagsystemer til kommunene er i ferd med å skrive om sine
applikasjoner for integrasjon med Microsoft SharePoint. Prosjektet er derfor også en klargjøring
av dennne plattformen til bruk for våre leverandører.
Prosjektet er også et utviklingsprosjekt for IKT-avdelingen for regionen og omfatter
reorganisering og flytting av deler av kommunenes lagringsområder for dokumenter til MS
SharePoint. Dette innebærer kartlegging, standardisering av struktur, samt planlegging av
rettighetsstyring og funksjonalitet for dokumentbehandling.
Det skal benyttes en standard IKT-plattform og utvekslingsformater, slik at kommunenes
standardsystemer og fagprogrammer skal kunne integreres med systemet. Deltakere i prosjektet fra
kommunenes side er Regional faggruppe for web og regionens felles IKT-avdeling.
Systemet skal også gi tilgang til moderne kommunikasjonsteknologi, som kommunenes
telefonistøttesystem (Trio), e-post, IM og videokonferanse, i tillegg til nye sosiale medier (web
2.0).

Bruk av midler:
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Opplæring, oppstart
Intern opplæring

kr 100 000
kr 500 000
kr 80 000
kr 50 000

Sum:

kr 730 000

Prosjektets målsettinger og kriterier for
evaluering:
Prosjektet har som mål å etablere en felles samhandlingsplattform basert på et verktøy som er i ferd med å
bli industristandard (MS SharePoint), og vil inkudere personell fra flere faggområder i kommunene - bl. a.
web/intranett, sak/arkiv, skole, IKT, mm.
Intranettet skal sikre bedre elektronisk samhandling innen en kommune og mellom kommuner. Dette skal
gjøres ved å etablere elektroniske arbeids- og møterom med tilgang til informasjon og arbeidsverktøy som er
aktuell for arbeids-prosessen. Prosjektet er første fase i en prosess for i gi den enkelte bruker skal gis tilgang
til sine verktøy, data og dokumenter gjennom vi en brukertilpasset arbeidsflate.
Gjennomføringen av prosjektet vil øke kompetansen innenfor fagområdet, både for IKT-personellet og de
øvrige deltakerne. Det er planlagt opplæring i bruk, installasjon, drift, og implementering av MS SharePoint.
Videre skal alle ansatte i kommunene i Hallingdalsregionen få tilbud om opplæring i intranettet. Verdien i
dette vil vi se i form av at ansatte blir bedre kjent med egen kommune, får mulighet selv til å bidra til innholdet
og vil oppleve egen og øvrige kommuner i regionen som gode informasjonskanaler.

Handlingsplan:
Kravspesifikasjon utarbeidet av Regiona faggruppe for web, etter oppdrag fra Styringsgruppe IKT - høst 2009
Kravspesifikasjon godkjent av Styringsgruppe IKT - september 2009
Prosjektgruppe med mandat og oppdrag oppnevnt - oktober 2009
Anbudsprosess - november 2009 til februar 2010
Valg av leverandør - mars
Forprosjekt (prosjektplan, design, etc) - april - til juni
Installasjon, opplæring, etc - august til oktober
Oppstart, lansering - oktober 2010

Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse:
astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680

