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Ansvarsfordeling mellom direktørområder
I møtet oppsummerte programleder innspill som har kommet i prosessen. Programledelsens
forslag til ansvarsfordeling publiseres og sendes til drøfting 7. september (lenke). Forslaget
skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene 24. september.
Ansettelsesreglement nye Kristiansand
Prosjekt A2 (Organisasjon, personal og stab) har utarbeidet forslag til ansettelsesreglement
som var til drøfting med ansattes representanter 30. august. Etter at ansettelsesreglement er
vedtatt av fellesnemnda 25. september 2018, skal det brukes ved ansettelse/innplassering
på de neste nivåene i organisasjonen (nivåene under direktørnivå).
Vurdering av prosjektporteføljen i A1, Samhandling og innovasjon, og A2,
Organisasjon, personal og stab
Alle detaljer i fordeling av ansvarsområder er fortsatt ikke klare, men det legges opp til å
gjøre avklaringer i løpet av uke 37. Dette kan resultere i behov for å endre sammensetningen
av prosjektrådet for samhandling og innovasjon (A1) for å sikre god forankring i dagens
kommuner.

Status på IKT-systemer og godkjenning av ressurser
Prosjekt A1 Samhandling og innovasjon rapporterte om status i arbeidet med å harmonisere
IKT-systemene. Det ble utarbeidet en felles oversikt over dagens fagsystemer allerede i
januar 2018. Denne oversikten oppdateres fortløpende, og samordnes med at hver
prosjekteier (direktør) får ansvar for å sikre forsvarlig prosess for de fagsystemene som
gjelder innen deres ansvarsområde. Kostnadsbildet knyttet til harmonisering blir også
oppdatert og kvalitetssikret av prosjekteier ved at det skal utarbeides mandat for hvert
system, som blant annet skal anslå ressursbehov og tidspunkt for sammenslåing. Noen
fagsystemer skal anskaffes på nytt, andre vil videreføres. Vurderingskriterier for å vurdere
om fagsystemer må/bør være sammenslått innen 1.1.2020, ble utarbeidet av
digitaliseringsprosjektet i tråd med KS sine anbefalinger, og godkjent av prosjektstyret for
digitalisering i mars 2018.
Innkjøpstjenesten i Kristiansand vil tilføres ressurser for å sikre kapasitet og kompetanse til å
kunne bistå inn i alle fagsystemprosjektene, både med videreføring av avtaler, forhandlinger
og anskaffelser. Porteføljeforvalter holder en total oversikt over hvilke mandater som er
vurdert av prosjekteierne og programledelsen, samt samlet oversikt over forventet
ressursbruk av godkjente mandater.
Programledelsen vedtok å delegere prosjekteierne (direktørene) myndighet til signering av
avtaler og kontrakter og finansiering av interne kostander. Programleder utarbeider
delegasjonsreglement og delegerer i tråd med dette. Prosjekter eller leveranser som krever
finansiering utover det prosjektrådet har til rådighet av ressurser innen dagens kommuner,
krever godkjenning av programleder.
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Programledelsen godkjente at det tilføres ressurser til sammenslåing av følgende IKTsystemer:
IKT Helse og mestring (A8.7)
IKT-fagsystem for bibliotek (A6.6.1)
IKT-fagsystem for kulturskole (A6.6.2)
IKT-fagsystem for sentralbord/kontaktsenter/besøkssystem (A6.6.3
I tillegg drøftet programledelsen behov for ressurser til andre digitaliseringsdelprosjekt, som
sak-arkiv, IKT infrastruktur og digitale innbyggertjenester. Programleder skal drøfte det med
rådmannsgruppa før det tas beslutning.

