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Bakgrunnsdokumenter:  
 

"Behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren - Oppsummering av identifisert bruk og behov 
gjennom workshoper med ansatte, innbyggere og brukere"   

http://www.kongsbergregionen.no/content/download/3433/16854/version/1/file/Sluttrapport+Digitale+behov_03062016.pdf
http://www.kongsbergregionen.no/content/download/3433/16854/version/1/file/Sluttrapport+Digitale+behov_03062016.pdf
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1 Bakgrunn 
 

I Kongsbergregionen vil vi gjøre skolehverdagen enklere ved å finne de optimale digitale 
løsningene for skole og barnehage. Vi skal vær lengst fremme i bruk av digitale løsninger for 
skole. 
 
Kongsbergregionen består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, 
Hjartdal og Notodden. Kongsbergregionen arbeider for utvikling gjennom samarbeid - der 
samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid. 
 
Kongsbergregionen er fundert på en grunnleggende tro på at samarbeid kan gi muligheter 
som en enkelt kommune ikke alene kan realisere. Samtidig er samarbeidets mandat fundert i 
kommunenes eget mandat. Vi tror ikke samarbeid alltid er løsningen - men tror samarbeid i 
mange tilfeller kan gi flere løsningsalternativer og potensielt større styrke. 
 
Regionrådet er Kongsbergregionens styre - og består av de 7 ordførerne i regionen. 
 
Kongsbergregionen (KR) inviterer nå aktører innenfor leverandørmarkedet knyttet til IKT-
løsninger for skole- og oppvekstsektoren til dialog knyttet til Kongsbergregionens planlagte 
anskaffelse av fremtidens digitale løsninger for barnehager og skoler. 
 
Gjennom denne invitasjonen ønsker vi 

- Å lære mer om hva som finnes i markedet og de trender som er rundt 
oppvekstadministrasjon, slik at vi kan bli i stand til å utarbeide et godt og 
fremtidsrettet konkurransegrunnlag for anskaffelse av helhetlige, digitale løsninger 
for barnehager og skoler i Kongsbergregionen 
 

- Øke interesse og forståelse blant potensielle leverandører for Kongsbergregionens 
behov knyttet til oppvekstadministrasjon, slik at vi igjennom dialog kan komme frem 
til gode løsninger som i størst mulig grad støtter opp rundt ønsket organisering, 
arbeidsprosesser og innbyggerdialog. 

 
 
2 Målsetting 

 
Kommunene i Kongsbergregionen anskaffet felles skole- og barnehage-administrativ IKT-
løsning i 2008, og felles IKT-løsninger for læringsplattform og autentisering for grunnskolene i 
2009. 
 
Disse tre løsningene er nå i ferd med å bli faset ut fra markedet. Kommunene må derfor 
anskaffe andre løsninger som kan ivareta disse områdene. I tillegg har det kommet opp ønsker 
fra kommunene om å anskaffe andre IKT-løsninger som også kan benyttes i skole og 
barnehager. Her kan nevnes løsning for SMS-utsendelser og sikker lagring av IOP-er med mer. 
 



Invitasjon til dialogkonferanse. 06.07.2016 
 
 

3 

 

Kongsbergregionen har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk og behov 
for digitale løsninger i oppvekstsektoren.  Vi har tatt utgangspunkt i hvilke typer informasjon 
og data som finnes, hvordan disse skal deles, vurderes og kommuniseres; hvordan dette gjøres 
i dag, og hvordan det ev. kan gjøres i fremtiden.  Dette er nå utgangspunkt for en prosess mot 
anskaffelse av helhetlige, digitale løsninger for oppvekstsektoren i Kongsbergregionen.  
 
 
Våre overordnede mål med dette:   

• Elever og lærere skal ha gode og enkle verktøy 
• Lærere, skole og kommune skal ha enklest mulig mulighet for å rapportere alle 

nødvendige styringsdata 
• Prosesser som kan automatiseres, skal automatiseres 

 
I tillegg skal vi finne frem til løsninger som kommuniserer på tvers av kommuner, der det er 
hensiktsmessig. 
 

 
 
3 Behovet for digitale løsninger i 
oppvekstsektoren 
 
Kongsbergregionen har utredet behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren. Disse 
redegjøres for i vedlagt rapport «Behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren. 
Oppsummering av identifisert bruk og behov gjennom workshoper med ansatte, innbyggere 
og brukere». 
 
Kartleggingen av behov er gjennomført med tanke på å identifisere sentrale 
arbeidsprosesser, informasjonsproduksjon og –utveksling. Derfor er kartleggingen innrettet 
mot sentrale arbeidsprosesser for ulike aktører rundt oppvekstsektoren.  
 
Kartleggingen er gjennomført i form av workshoper med deltakere i ulike roller: 
Rektorer/inspektører, barnehagestyrere, kontaktlærere, foreldre, elever, 
kontormedarbeidere, tillitsvalgt, samt representanter fra kommunene (skole- og 
barnehageeier, arkiv, IKT og økonomi). Vi har i tillegg mottatt innspill fra foreldreutvalg. Vi 
har dermed dokumentert behov og praktisk bruk innen en vid del av arbeidshverdagen, 
styring og oppfølging i hele oppvekstsektoren.  
 
Dette må sees som et utgangpunkt for videre kvalitetssikring og som et grunnlag for nye 
digitale løsninger i oppvekstsektoren i Kongsbergregionen. Noen områder berører 
faktaspørsmål som bør avklares. Andre områder kan være åpne for drøfting. Etter vår 
vurdering er denne rapporten et svært solid grunnlag for både å drøfte hva som er viktig i nye 
systemer, og drøfte både i sektoren og med leverandører mulige løsninger og tilnærminger. 
 
Se rapport utført av Red Tape Crossing for Kongsbergregionen – link / vedlegg i DOFFIN 
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Vi understreker at vi på dette tidspunktet ikke ønsker å begrense noen muligheter eller 
løsninger som går ut over de oppgitte områder som omtales i denne rapporten. Dette betyr 
at det er fritt opp til mulige samarbeidspartnere og leverandører å informere om og beskrive 
muligheter som kan være interessante, utover det som er skissert i dette dokumentet. 
Vi søker fremtidens helheltlige digitale løsninger for barnehager og skoler i 
Kongsbergregionen. 

 
 
4 Gjennomføring av dialogprosessen 
 
For å sikre en god gjennomføring av denne markedsdialogen har Kongsbergregionen etablert 
et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, som vil støtte med kompetanse 
og bistand særlig knyttet til dialogprosessen, se www.leverandorutvikling.no 
 
For å sikre hensynet til likebehandling, gjennomsiktighet og forutsigbarhet i prosessen, lyses 
denne invitasjon ut på Doffin som en veiledende kunngjøring. Deltagelse på dialogkonferanse 
og besvarelser på denne invitasjonen vil ikke forplikte noen av partene i forhold til en planlagt 
påfølgende anskaffelse. 
 
Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan 
Kongsbergregionen kan nå målsettingene som beskrevet i kap.2 og 3 på en best mulig måte.  
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer 
og forslag til hvordan vi kan løse våre behov best mulig. Målet er å få best mulig kunnskap om 
mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.  
 
Det er ønskelig at deres tilbakemeldinger er på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå. 
De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig 
beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning 
i en-til-en møter, (se tidsplan nedenfor). Presentasjonen bør synliggjøre mulige, eventuelt 
alternative, helhetlige løsninger. Det er ikke krav om teknisk utviklede demoer. Synliggjøring 
av hvilken merverdi de helhetlig digitale løsningene vil ha i et brukerperspektiv vil ha verdi. 
Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å delta i en-til-en 
møtene. En-til-en møtene kan gjennomføres på Skype. 
 

  

http://www.leverandorutvikling.no/
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4. 1  Tidsplan 
 

Dato / tid Tema for møtet 
25.08.16 Frist for påmelding:  Dialogkonferanse 

01.09.16 Dialogkonferanse 

01.10.16 Frist for innspill og påmelding en-til-en-møter 

13 og 14.10.2016 En-til-en-møter gjennomføres på Kongsberg.  
(Det vil også være anledning til å gjennomføre via Skype) 

1.11.2016 Kunngjøring av evt. konkurranse 

 
 
 
Med forbehold om at vi får inn tilstrekkelige løsningsforslag som vi ser vil dekke 
Kongsbergregionens behov for helhetlig digitale løsninger for barnehagene og skolene i 
regionen, vil vi gjennomføre anskaffelsen med en intensjon om produksjonsstart av de nye 
digitale løsningene høsten 2017. Konkurransen med fremdriftsplan vil da kunngjøres på 
DOFFIN 1.11.2016. 

 
 
5 Dialogkonferanse 
 
Formålet med dialogkonferansen er å presentere Kongsbergregionens behov til digitale 
løsninger innen denne sektoren, presentere våre målsettinger samt å motivere markedet til å 
utvikle nye løsninger. Samtidig ønsker Kongsbergregionen innspill fra markedet på hvordan 
leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes. 
 

 
5.1 Program for dagen 
 
Dato:  1. september 2016 
Sted:  Kongsberg rådhus, Kirkegata 1, Kongsberg 
 

Tid Beskrivelse 
10:30 – 10:45 Registrering & kaffe 

10:45 – 11:00 Velkommen – Mål for dagen 

11:00 – 11:15  Om Nasjonalt program for leverandørutvikling, BTV regionen  
v/ Cecilie Møller Endresen, NHO 

11:15 – 12:00 Presentasjon av Kongsbergregionens overordnede behov knyttet til en fremtidig 
anskaffelse av digitale løsninger innenfor oppvekstsektoren 

12:00 – 12:45 Lunsj, Leverandørdialog – leverandørene gis anledning til å snakke sammen 

12:45 – 13:15 Dialog og diskusjon, spørsmål og svar 

13:15 – 13:30 Veien videre 
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5.2 Påmelding 
 
Frist for påmelding er 25.08.2016 
 
For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes: 
 
Petter Hoen 
Regional Anskaffelseskoordinator 
petter.hoen@kongsbergregionen.no 

Mob: 481 66 238 
 
Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om 

• Navn 
• Firma 
• Kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse).  
• Hvor mange deltagere som kommer 

http://www.kongsbergregionen.no/om-kongsbergregionen/kontakt-oss

