
Prosjekt

Bedre digitalt samspill



• Rådmannen 

• Porteføljestyret og porteføljerådet

• Utvidet ledergruppe

• Tillitsvalgte og verneombud (presentert to ganger 

i rådmannens kontaktmøte, senest januar ‘21)

• Ledergruppen i Fellestjenester

Viktige interessenter har vært involvert og 
gitt gode innspill fram til nå

• Flere linjeledere ved direktekontakt i 

utredningsfasen

• Kommunikasjonsavdelingen

• Kompetanse og organisasjonsutvikling 

• Virksomhet IKT

• Arkitekturrådet



Problemstilling

Hvordan kan vi ta i bruk teknologi og utvikle 
arbeidsprosessene våre for å oppnå et enda 
bedre digitalt samspill, slik at hverdagen blir 
enklere for alle?



Noen foreløpige målbilder

• Fysisk plassering er mindre viktig (med tanke på hjemmekontor og innlegging og henting av data utenfor kontoret, 
når man utfører tjenesten). Medarbeiderne holder seg oppdatert, og velger selv hvor og hvordan de «kobler seg til» 
arbeidsplassen. De får verktøy som gjør dette mulig. Den digitale kompetansen og tryggheten er tilstrekkelig til at alle 
føler mestring og arbeidsglede ved å bruke digitale verktøy

• Kommunen bidrar til effektiv og miljøvennlig samferdsel i regionen. Arbeidsdagen og møteavvikling tilpasses med 
tanke på trafikkavvikling (rushtid) og nødvendigheten av å fysisk forflytte seg når man går fra et møte til et annet

• Kommunen har definert hvilke fagsystemer, arkiv og samhandlingsverktøy vi skal bruke til hva og hvor informasjonen 
skal bo. Kommunen tar eierskap og forvalter dette godt, slik at alle får en enklere, sikrere og mer produktiv hverdag

• For prosjektet: Vi samhandler i team som leverer små prioriterte leveranser raskt. Samlet sett, over tid, leverer dette 
større endringer mer effektivt enn store prosjekter. Vi får effekten av tiltakene raskere og større gevinster



Gevinster
• Drammen er Norges mest innovative kommune

• Bedre arbeidsprosesser. For eksempel: vi legger data 
rett inn i fagsystemet fra håndholdte enheter når vi er 
med innbygger/pasient/pårørende. Slipper å gjøre det 
som kontorarbeid i etterkant.

• Ansatte har digitale verktøy som understøtter 
arbeidet i en mer digital hverdag

• Digitale løsninger er like enkle å bruke som  å sykle 

• Det er mindre reising til og fra jobb og mellom møter

• De er behov for færre kontorplasser/bygninger

• Redusert belastning på samferdselsårer, redusert 
fotavtrykk, og stimulans for byutvikling

• Lettere å jobbe sammen selv om man er på forskjellige 
geografiske lokasjoner

• Vi finner raskere frem til informasjon og legger 
dokumenter på riktig plass når vi vet hvor ting «bor»

• Lettere å drive kollegalæring når man kan dele og 
samhandle på en enkel måte digitalt

• Vi vet hva som fungerer best av fysisk og digitalt og 
holder møter og følger opp medarbeidere på en 
effektiv og god måte

• Høy tillitt på arbeidsplassen

• Attraktiv arbeidsplass



Organisasjonsutvikling (hovedprosjektet) 

• Prosjektledelse/programledelse

• Følge opp og støtte systematisk endringsledelse

• Koordinert utvikling av 

den fremtidige arbeidsplassen (prosjekt, linje og 

stab)

• Gi innspill til innhold i Lederskolen, for eksempel: 

Ledelse i et mer digitalt arbeidsmiljø

HMS, Personal, Verneombud

• Rutiner for oppfølging av medarbeidere som er 

mye på hjemmekontor

• Bevisstgjøring i forhold til inkludering/ekskludering 

og digitale møter

Opplæring og kompetanseheving

• Gi organisasjonen et kompetanseløft ved å innføre 

“Digitaliseringsskolen” 

Leveranser fra IKT

• IKT-infrastruktur som nettverk

Kanalstrategi

• Hvor skal man jobbe med hva og 

hvor skal ting «bo»

Hjemmekontor

• Utstyr

• Ergonomi 

Datafangst

• Datafangst i fagsystemer når man 

er utenfor kontoret

• Utstyr

Prosjektleveranser 
(Delprosjekter med noen eksempler. Fordeles over 4 år)

Office365

• Systemeierskap, innføring og 

forvaltning

Arbeidsgiverpolicy

• Oppdatere arbeidsgiverpolicy og 

arbeidskontrakt

Kontorbygg

• Hvordan utforme fremtidens 

kontor

Klima, miljø, samferdsel og 

byplanlegging

• Hvordan utnytte fleksibiliteten 

digitale møter og hjemmekontor 

kan gi for å løse opp i 

rushtidsproblematikk mm



Takk for oppmerksomheten!


