
Notat fra dialogkonferansen 14.06.2016 
 

Spørsmål / problemstillinger som ble tatt opp i den 

etterfølgende dialogen : 
 

Vil det være noen begrensninger i det driftsmessige rammeverket (lokal 

installasjon/fjerndrift)?   

TFK :  Telemark fylkeskommune har et driftsmessig rammeverk som inkluderer både lokale 

installasjoner og skytjenester. Vi skjønte spørsmålet slik at det var spørsmål om det var mulig 

både med fjerndrift/skytjeneste og lokal installasjon.  

Hvilket rapporteringsbehov har Telemark fylkeskommune? 

TFK : Det formelle rapporteringsbehovet er i utgangspunktet knyttet til årsrapportering og 

tertialrapportering. Dette er rapportering til politiske organ. I tillegg er det krav om 

rapportering til staten/departement på ulike sektorområder, bl.a. til 

Kunnskapsdepartementet når det gjelder videregående opplæring og til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet når det gjelder forvaltning av regionale utviklingsmidler.   

Hva legges i begrepet personalledelse? 

TFK : I denne sammenheng er det styringsinformasjon som lederne etterspør som anvist i 

presentasjonen. Det er ikke et nytt HR-system vi søker. Vi ser at eksisterende systemer likevel 

har relevans, og legger ut en oversikt over slike. 

Har dere et målbilde? Er det et IT-prosjekt eller et 

organisasjonsutviklingsprosjekt?  

TFK : Vi har i dag ikke et mer tydelig målbilde enn det som presentasjonen gir. Et digitalt 

verktøy ønsker vi skal samle/koordinere/framstille løpende styringsinformasjon. Det 

innebærer også at vi ønsker å forenkle og forbedre en rekke arbeidsprosesser. 

Arbeidsprosesser i forbindelse med styringsinformasjon som f.eks. utarbeidelsene av 

styringsdokumentene og rapporteringer. Vi henviser til innholdet i presentasjon om behovene 

som er lagt ut. 

Skal skoleelever være en del av brukerne?   

TFK : Vi har ikke tenkt skoleelever så langt. Men vi utelukker ikke at det kan være relevant 

styringsinformasjon som kan framskaffes ved at elevene får tilgang. På samme måte som 

relevant informasjon kan presenteres for elever – i en tenkt løsning. 

 



Åpner dere for å innhente informasjon om eksisterende løsninger 

(referansebesøk)? 

TFK : VI er kjent med at det finnes utviklede løsninger i markedet. Vi har likevel valgt denne 

dialogprosessen, der utgangspunktet er vårt behov og mulighetsrommet. Det er full mulig å 

foreslå referansebesøk i de skriftlige innspillene som har frist 1. august.   

Vil informasjonen i løsningen kun være til internt bruk eller også for 

offentliggjøring?  

TFK :  Begge deler, både til internt bruk og for offentliggjøring. På noen områder vil styrings-

informasjonen baseres på offentlig statistikk. Vi har i dag en egen nettside 

(telemarksbarometeret.no) der vi formidler slik statistikk, både for egen organisasjon og for 

eksterne samarbeidspartnere. 

Hva forventes av oss som leverandører i neste fase? 

TFK : Vi vil anvende informasjonen vi får gjennom dialogkonferansen og de etterfølgende 1:1-

møtene til å utarbeide et konkurransegrunnlag dersom vi velger å starte en 

anskaffelsesprosess. Vi ønsker som grunnlag for 1:1-møtene skriftlige innspill på hvordan vi 

best kan løse vårt behov. I denne fasen er vi opptatt av mulighetsrommet mer enn innsalg av 

ferdige løsninger. Bedriftsspesifikk informasjon som gis i 1:1-møtene vil bli håndtert som 

fortrolig informasjon. Det er summen av gode innspill til løsninger som vi vil anvende ved 

utarbeidelse av et konkurransegrunnlag. Hvis det er noe i de skriftlige innspillene eller 

informasjon som gis i 1:1-møtene – som IKKE kan benyttes i et konkurransegrunnlag – ber 

vi dere om å klart synliggjøre hvilke deler dette er. 

Presentasjoner (demoer) bør synliggjøre mulige, eventuelt alternative, helhetlige løsninger. 

Det er ikke krav om teknisk utviklede demoer. Synliggjøring av hvilken merverdi et helhetlig 

digitalt ledelsesverktøy vil ha for lederne vil ha verdi. 

 

  

 


