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ROS-analyser for overgangen til 2020



Risikoområder i prosjektperioden

• Tilstrekkelig ressurser til drift av kommunene

• Tilstrekkelig ressurser til prosjektet for 
etablering av ny kommune

• Kommunikasjon og informasjon
• På tvers av gamle kommuner

• Mellom prosjekt og drift

• Til innbyggere og brukere



Overgang fra tre til en
Ansvarsoverføring og kommunikasjon i vekslingen

Målgruppe:
• Nye ledere
• Ledergruppe i de tre kommunene
• Fagorganisasjonene
• Vernetjenesten



Områder som peker seg ut

• IKT

• Personalmangel

• Holdninger og kultur

• Informasjon og varsling

• Økonomi



IKT – et prosjekt og en mottaksorganisasjon

• Omfattende ROS-analyse levert fra prosjektet

• Prosjektet skal levere stabile systemer

• Organisasjonen skal kunne ta det i bruk
• Opplæring

• Ny databruker

• Uplanlagt nedetid
• Må vi ha noe på papir???

• Vikarer som ikke er lagt inn



Personal

• Tap av kompetanse og nøkkelpersonell

• Sykefravær
• Nærværsfokus

• Beredskapsplaner for personalmangel

• Hvor skal jeg, hva skal jeg gjøre, hva er min rolle og mitt ansvar???



Bygge kultur og godt arbeidsmiljø

• Ulike kulturer og rutiner

• Variert motivasjon

• Konflikthåndtering

• Holdninger og arbeidsmiljø



Informasjon og varsling

• Hvem har ansvar for hva, hvem informerer til hvem?
• Ansvarsdeling ledere – kommunikasjonsavdeling

• Oppdatert nettside, «intranett» og telefonlister

• Innbyggertorg og førstelinje som er klare!

• Varslingstelefoner og beredskapsplaner er oppdatert og sjekket

• Samarbeidspartnere – er de oppdaterte?
• Regionale

• Statlige

• Kommunale

• private



Økonomi, innkjøp og kontrakter

• Oversikt over virksomhetenes rammer

• Anvisning og attestering

• Innkjøp

• Kontraktsoppfølging



Oppsummering

Det gjenstår noe på ansvarssetting i de innsendte analysene, men alt i 
alt – folk er klare!! 



Overordnet beredskapsplan

• Beredskapsplan er utarbeidet for den nye kommunen

• Kriseledelsen er utpekt og har følgende medlemmer 
(varslingsrekkefølge) og kan utvides ved behov:

1. Beredskapssjef Sten Petter Aamodt

2. Kommunikasjonssjef Lars Arntzen 

3. Kommunalsjef helsetjenester Anne Hilse Crowo

4. Stabssjef fellestjenester Erik Brun-Pedersen

5. Rådmann – leder Elisabeth Enger

6. Ordfører Monica Myrvold Berg
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IKT-prosjektet



Fokusområder IKT-prosjektet 

• Sikre gode tjenester til innbyggere i nye Drammen.

• IKT-systemene vi setter «på lufta» i nye Drammen skal ha minst mulig 
feil. 

• Ansatte i nye Drammen skal ha gode og stabile IKT-systemer.

• Legge til rette for effektivisering og digitalisering.



Organisasjonskart A4.2 IKT-prosjektet

Leveranseteam Leveranseteam Leveranseteam Leveranseteam Leveranseteam Leveranseteam

Prosjektstab

Saksbehandling 
og arkiv



Sluttføre gjenstående 
leveranser

Hovedaktiviteter IKT-prosjektet

Planlegge 
prosjektet

Harmonisere, bygge og 
teste nye IKT-løsninger

Stabilisere IKT-
løsningene

Aug. 2018

Produksjonssette IKT-løsningene

1.1.202017.12.19 30.3.20Aug. 2019

250

Høst 20



Eksempler på felles IKT-systemer som allerede er tatt i bruk

• Nytt felles saksbehandlings- og arkivsystem 
• Systemet brukes for å håndtere all politisk og administrativ saksbehandling.

• Felles Innsynsløsning 
• Skal ivareta arbeidet med åpenhet og innsyn for kommunens innbyggere.

• Felles elektronisk pasientjournalsystem
• Benyttes av ansatte i pleie og omsorgstjenesten for å ivareta 

pasientsikkerheten og faglige forsvarlige tjenester. 

• Felles fagsystem for PP-tjenesten
• Sakkyndig vurdering og tilrettelegging i skolen.



Eksempel på nye løsninger for innbyggerne i 2020

• Nytt administrativ fagsystem for barnehage og skole. Fagsystemet skal 
bla. føre til: 
• Heldigital søknadsprosess for barnehage og SFO/AKS
• Digital toveiskommunikasjon mellom skole/barnehage/SFO/AKS og hjemmet 
• Mer moderne og automatiserte arbeidsprosesser for ansatte. 
• 26.000 foresatte vil få bedre digitale kommunikasjonsmuligheter med skoler 

og barnehager.

• Ny og fleksibel kartløsning
• Løsningen skal gi bedre informasjon til innbyggerne om alt fra barnehager og 

sykkelveier til naturfarer og trafikkstøy.

• Flere tjenester i kommunen tar i bruk Digital post til innbyggerne 



• Tilpasset opplæring for ansatte i de ulike IKT-systemene
• E-læring for ansatte og ledere

• Workshops for ledere 

• Klasseromsundervisning

• Kollegalæring

• Informasjon i mange kanaler
• Workplace

• Intranett

• Ledersamlinger

Opplæring og informasjon



Økt fokus på sikkerhet

• Tofaktorautentisering (sikker pålogging) gir økt beskyttelse av 
identitet og sikkerhet ved innlogging i fagsystemene og e-post. 
https://drammen.infocaption.com/2.guide

• Alle ansatte får ny databruker (D12345) med nytt passord
• 6400 av totalt 8100 har fått ny bruker

• Tilgangsstyring tilpasset ny organisasjon

• Bedre og raskere backup-løsninger 

https://drammen.infocaption.com/2.guide


• IKT-prosjektet er godt ledelsesforankret med eget prosjektstyre og 
delprosjektstyrer.

• Alle delprosjektene har egne risikoanalyser med risikoreduserende 
tiltak.

• Grundig kvalitetsprosess for hvert system som skal produksjonsettes i 
Nye Drammen.

• IKT-prosjektet er gjennomgått og evaluert av eksternt firma. 

• Gjennomført to beredskapsøvelser siste halvår.

• Gjennomført tiltaksplan etter databrudd høst 2018.

Risikostyring IKT-prosjektet



• Beredskapsplan IKT

• Vaktavtale IKT

• Ekstra bemanning

• Statusmøter jul/nyttår

• Prosjektledere IKT er i beredskap

• Beredskap hos eksterne leverandører

• Kriseledelse

Beredskap overgang ny kommune



Fokusområder for ledere for å sikre en god 
overgang til nye Drammen

• IKT prosjektet er komplekst og krever omfattende ledelsesfokus fra 
alle ledere i overgangen

• Ledere må prioritere de riktige aktivitetene med hovedfokus på 
innbyggerne

• Gjennomført flere samlinger med lederne


