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Arbeidsområder

Rådmannen
Rådmannen er øverste administrative leder i 
kommunen og står ansvarlig overfor kommune-
styret for hele den kommunale virksomheten. 
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen 
drives i samsvar med lover, forskrifter og over-
ordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll. I samarbeid med politi-
kere og ansatte skal rådmannen utvikle organi-
sasjonen og tjenestetilbudet til innbyggerne. 
Rådmannens ledergruppe består av tjenestesje-
fene og rådmannens stab (personal, økonomi, 
kommunikasjon og demokrati).

Personal og organisasjonsutvikling
Avdelingen har ansvar for å videreutvikle 
kommunens personal- og arbeidsgiverpolitikk 
på overordnet nivå, for eksempel gjennom å 
utarbeide overordnede strategier, rutiner og 
retningslinjer, gjennomføre lønnsforhandlinger/
utarbeide lokale særavtaler, gi råd og veiled-
ning overfor tjenesteområdene/avdelingene 
og ha kontakt med fagforeningene på kom-
munalt nivå. Avdelingen har ansvar for alle 
lønnsutbetalingene i kommunen, og koordinerer 
kommunens arbeid innen helse, miljø og sik-
kerhet. Avdelingen er kommunens bindeledd 
overfor ekstern bedriftshelsetjeneste. Siden 
høsten 2017 har kommunen hatt sykefraværs-
oppfølging som ett spesielt satsningsområde. 
Hvert halvår utarbeides det en handlingsplan 
for sykefraværsoppfølging med ulike tiltak 
som gjennomføres, evalueres og videreføres til 
andre områder i kommunen dersom de gir posi-
tiv effekt. I 2018 har det vært nedgang i syke-
fraværet i forhold til sammenlignbare kvartaler i 
2017. Dette området vil fortsatt ha høyt fokus i 
2019, også ut over økonomiplanperioden. 

Kommunikasjon og demokrati, IKT
Tjenesteområdet består av fagenhetene servi-
cetorg, post/arkiv, politisk sekretariat og kom-
munikasjon. Servicetorget saksbehandler og gir 
informasjon om bl.a. barnehageopptak, tildeling 
av leiligheter og boligtomter, skjenkebevilling, 
utleie Tungenes fyr og kart- og renovasjonstje-
nester. Dokumentsenteret har ansvar for kom-
munens sentrale post- og arkivfunksjoner, deri-

blant systemansvar for kommunens sak og 
arkivsystem. Politisk sekretariat tilrettelegger 
for arbeidet i de politiske styringsorganene og 
for den politiske ledelsen i kommunen. Kom-
munikasjon har det faglige og redaksjonelle 
ansvaret for kommunens interne og eksterne 
informasjonsflyt.  
 
IKT-avdelingen har ansvar for alle områder av 
IKT, fra utvikling av IKT-strategi, rådgivende 
tjenester i bruk av IKT til de ulike tjenesteområ-
dene, samt styring/deltakelse i IKT- prosjekter. 
Avdelingen har òg ansvar for drift og videreut-
vikling av IKT-systemene og deres infrastruktur, 
samt brukerstøtte.

Økonomi 
Økonomiavdelingen fører kommunens regn-
skap, budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, 
tertialrapporter og årsmelding. Avdelingen har 
også ansvar for offentlige anskaffelser. Det vil 
være fokus på å øke andel av innkjøp som vil 
foregå via e-handel (innkjøpssystemet), flere 
avtaler inn i e-handel og øke antall elektroniske 
faktura. All forvaltning av økonomiske midler 
utføres av økonomiavdelingen. 

Sentraladministrasjonen Årsverk

Rådmannen  1,00 

Personal og organisasjonsutvikling  6,60 

Økonomi  8,80 

Kommunikasjon og demokrati, IKT  15,70 

Nøkkeltall, årsverk
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>> IKT har de siste to årene hatt 
som mål å bygge en solid IKT-
plattform for å kunne håndtere 
den voksende mengden av digitale 
tjenester.

Store deler av det som ligger i IKT-planen for 
2019 er å få på plass mer digitale løsninger, 
samt jobbe for å forbedre informasjonsflyten 
mellom de ulike fagsystemene, som vil gjøre 
det lettere å jobbe på tvers av de ulike sekto-
rene i kommunen. Utover det vil det bli lagt 
fokus på å bygge integrasjoner (koblinger) 
mellom eksisterende løsninger, bygge digital 
kompetanse og heve kompetansen i bruk av 
løsningene. Dette vil være viktig for at vi skal få 
til den ønskede utvikling og kunne tilby gode og 
effektive løsninger og tjenester.  
 
Som medlem av Digi Rogaland, vil Randaberg  
støtte opp om nasjonale  
løsninger/felleskompone- 
nter og konkret vurdere  
og implementere de når  
de er klar. Digisos, Digi 
Helse, Svar Ut og SvarInn  
er slike typer løsninger.

IKT har de siste to årene hatt som mål å bygge 
en solid IKT-plattform for å kunne håndtere den 
voksende mengden av digitale tjenester, og øke  
behovet for tilgjengelighet og kapasitet. Alle  
brukernes tynnklienter  har blitt byttet ut med  
PC. Nettverket har blitt  
styrket, i tillegg til at det  
har blitt bygget inn redun- 
dans (kvalitetssikring av  
data) der vi mener det er  
mest sårbart. Trådløse  
nett har blitt satt opp på alle arbeidssteder, for 
å gi alle mulighet for å gjøre bruk av digitale 
løsninger.

Digitalisering i Randaberg kommune 
I 2017 vedtok kommunestyret IKT-strategi for 
Randaberg kommune. 

Samtidig vedtok kommunestyret at det skulle 
utarbeides digitaliseringsplaner for hvert tje-
nesteområde innen utgangen av året. 

Dette arbeidet viste seg å være for ressurskre-
vende til at administrasjonen kunne utføre det. 
Kommunen valgte (via budsjettvedtak) å leie 
inn konsulentfirmaet Cap Gemini til jobben. 
Arbeidet ble satt i gang på nyåret 2018. Gjen-
nom møter og intervjuer og idèmyldring med 
alle tjenesteområdene, resulterte dette i en 100 
siders rapport med 48 prioriterte digitalise-
ringstiltak. 

Det gjennomgående problemet som rapporten  
avdekket er at de sentrale datasystemene ikke 
snakker sammen. Det gjelder sak-arkivsyste-
met ESA, økonomisystemet Agresso og per-
sonalssystemet HRM. I tillegg pekes det på at 
systemene er for gamle og dermed utdaterte, 
og vil dermed hindre ønsket utvikling. Det ble 
også påpekt at egen kunnskap om disse syste-
mene er begrenset. 

    På bakgrunn av dette  
   har rådmannen lagt inn  
   innkjøp av nytt sak- og  
   arkivsystem i 2019, og  
   nytt økonomisystem i  
   2020. Summene er store,  
   3 mill. kr for nytt sak/
arkivsystem og 1, 5 mill. for nytt økonomissys-
tem, men summen inneholder prosjektledelse, 
integrasjoner og implementeringer. Her vil vi 
trenger ekstern bistand. Rapporten peker også 
på mindre tiltak, som hverken er økonomisk  
   eller kompetansemessig  
   krevende. Vi må bare få  
   det gjort. Flere tiltak  
   handler om å undersøke  
   om det finnes løsninger  
   som andre kommuner 
har tatt i bruk og gjøre gjenbruk av disse. Råd-
mannen har selv satt opp arbeidet med mer-
digital byggesaksbehandling. Det er estimert 
300 000 kr i 2019 til dette arbeidet. Målet er å 
se på arbeidsflyt internt, samt å se på tekniske 
løsninger på sakssystem og hjemmeside for å 
kunne tilby innbyggerne en mer effektiv byg-
gesaksbehandling. 2019 blir spennende med 
tanke på digitalisering av helseområdet. Nytt 
sykehjem skal tas i bruk, med mye avansert 
velferdsteknologi.

>> Det gjennomgående problemet... 
er at de sentrale datasystemene 
ikke snakker sammen.

Kommentarer til den økonomiske 
situasjonen og måloppnåelse
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Tiltak innarbeidet i budsjettetRapporten peker både på utfordringer på 
IT-driftssiden, med behov for support utover 
normal arbeidstid, samt samhandlingsproble-
matikk mellom datasystemer. Målet for det 
videre digitaliseringsarbeidet på helse er å få 
bort tidstyvene og frigjøre ressurser til viktigere 
oppgaver. 

Rådmannen ser behov for å gjøre et organisa-
torisk grep for å styrke digitaliseringsarbeidet i 
kommunen. IT-sjefen blir digitaliseringssjef og 
vil få ansvar for å drive digitaliseringen videre 
opp mot tjenesteområdene. Den daglige driften 
overlates til driftsansvarlig på It-avdelingen. 
Styringsverktøyet blir prioriterte tiltak i budsjet-
tet, samt andre tiltak i Cap Gemini sin rapport. 
Det tidligere opprettede IKT-rådet blir digitali-
seringsråd, og blir da et sentralt faglig forum 
for digitaliseringsarbeidet. I dette rådet sitter 
sentrale nøkkelpersoner, som arkivleder, perso-
nalsjef og økonomisjef, samt representanter for 
de største tjenesteområdene.

Digitaliseringssjefen er kommunens represen-
tant i det regionale prosjektet DigiRogaland.
Prosjektet har disse tre hovedmålene: 
• Mottak av nasjonale prosjekter  
• Regionale utviklingsprosjekter  
• Regionale tiltak og faggrupper

Prosjektet ha fått økonomisk støtte fra fylkes-
mannen. Randaberg kommune betaler 150 000 
kr for å delta i DigiRogaland. Det er Stavanger 
kommune som leder prosjektet.

Randaberg betalte 20 kr per innbygger i 2018 
til KS sitt digitaliseringsfond. Fondet skal gjøre 
det økonomisk lettere å utvikle felles kommu-
nale digitale løsninger. DigiRogaland kan søke 
om midler fra dette fondet.

>> IT-sjefen blir digitaliseringssjef 
og vil få ansvar for å drive digitali-
seringen videre opp mot tjeneste-
områdene.

Fellesutgifter rådmann og kommune
Tilskudd Digi-Rogaland
Kommunene Hå, Randaberg, Time, Sola, Klepp, 
Gjesdal, Sandnes og Stavanger har sammen 
med KS-Rogaland etablert et forprosjekt med 
arbeidstittel Digi-Rogaland. Målsetningen er å 
innfri nasjonale krav om økt bruk av fellesløs-
ninger og etablere grunnlag for en felles solid 
og helhetlig plattform for digitale tjenester og 
IKT-systemer.

Gjennom å invitere alle Rogalandskommuner 
inn i samarbeidet, vil tiltaket bidra til å redusere 
risiko for et digitalt klasseskille i fylket. Digi-
Rogaland har fått økonomisk støtte fra fylkes-
mannen, og Randaberg kommune betaler for 
sin deltakelse i Digi-Rogaland. 

Utleie landsbyhotellet
Det er inngått avtale om utleie av området på 
tomta til gamle Harestad skole. Det er lagt inn 
leieinntekter for dette.

Tilskudd til bysykler
12 kommuner i Sør-Rogaland har søkt om og 
fått støtte til en samlet satsning på bysykler 
(klimasatsprosjektet). Vi har fått 5 mill. kr i 
statlig tilskudd til 750 bysykler med tilhørende 
ladepunkt. I Randaberg blir det 20 nye bysykler 
med 40 ladepunkt. Egenandelen for oss er 700 
000 kr. 

Innsparing tjenesteområder 
Tilsvarende 0,5 prosent av lønn og KS-vedtak 
om ytterligere innsparing utover 0,5 % årlig i 
rådmannens forslag utgjør dette for sentralad-
ministrasjonen totalt 184 000 kroner. 

Personal og organisasjonsutvikling
Nye lærlinger, Menn i helse
Fra 1.8.2019 vil Randaberg kommune ha 22 
læreplasser, som er i tråd med målsetningen 
til KS Rogaland om at kommunene skal ha 
læreplasser tilsvarende 2 % av innbyggertallet i 
kommunen. I tillegg er det inngått avtale om å 
delta i prosjektet Menn i helse. 
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Her har Randaberg kommune forpliktet seg til 
å tilby inntil 3 læreplasser. Det ser ut som det 
vil være aktuelt med 2 læreplasser fra høsten 
2019. Administrasjonsutvalget fattet 7. juni 
2018 følgende vedtak: "Randaberg kommune 
tar inn 22 læreplasser fra høsten 2019. Menn 
i helse går utenom. Det står i samarbeidsavta-
len med prosjekt Menn i helse at læreplasser 
for Menn i helse ikke skal gå på bekostning av 
læreplasser avsatt til unge. Rådmannen fore-
slår at det opprettes to læreplasser fra høsten 
2019 øremerket kandidater fra Menn i helse. 
Tiltaket videreføres i hele økonomiplanperio-
den.

Kommunikasjon- og demokrati
Budsjettseminar og politikeropplæring med 
nye politikere
I 2018 ble midler til budsjettseminar tatt ut. 
Rådmannen skrev at en bare skulle gjennom-
føre dette første året etter valg. Det er derfor 
lagt inn midler til dette i 2019.

Valg 2019 og 2021
Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av 
kommunevalg i 2019 og stortingsvalg i 2021.

Økte driftsutgifter revisjon/kontrollutvalg
Budsjettet fra kontrollutvalgssekretariatet for 
revisjon/kontrollutvalg har økt fra 2018 til 2019. 
Hovedårsaken er økt timepris på revisjonstjenester.

Økte driftskostnader, IKT 
Behov for ny programvare øker hvert år, og 
dermed vil det og ha en direkte innvirkning 
på driftskostnader. For 2019 ligger økningen 
primært inn mot ny programvare for Helse og 
velferd og NAV. Mye av dette er knyttet til den 
videre utvikling mot mer digitale løsninger og 
implementering av velferdsteknologi. I tillegg 
vil datarom flyttes til Green Mountain, samtidig 
som Atea vil bistå med drift og overvåkning. 
Dette vil gjøre våre tjenester mer robuste. Kri-
tiske systemer for eksempel innenfor helse vil 
få støtte døgnet rundt. I 2019 ser vi også ned-
gang i utgifter for datakommunikasjon pluss at 
det er behov for innkjøp av utstyr da alle tynne 
klienter har blitt byttet til PC de siste 2 årene og 
dermed gitt en gevinst i det å jobbe smartere 
og mer effektivt.

Digitalisering
Rapporten fra konsulentfirmaet Cap Gemini av-
dekket at sentrale datasystemer ikke snakker 
sammen. Det er satt av midler til innkjøp av nytt 
sak-arkivsystem i 2019, og nytt økonomisystem 
i 2020. Midlene innbefatter prosjektledelse, 
integrasjon og implementeringer.

IKT-investeringer i 2019
Store deler av IKT sitt investeringsbudsjett for 
2019 vil gå til å få på plass nye moduler inn mot 
eksisterende fagsystemer. Dette for å kunne få 
mer digitale arbeidsprosesser og dermed øke 
effektiviteten. Dette vil primært gjelde områder 
som Personal og organisasjon, NAV, og Helse 
og velferd. Skolene har behov for å oppgradere 
nettverket for å få økt kapasitet. Dagens lag-
ringsløsning samt back-up-løsning må skiftes 
ut da de er 6 år gamle og ikke forsvarlig å kjøre 
videre på. De er helt sentrale i det å kunne tilby 
stabile IKT-tjenester.

I Randaberg blir det 20 nye bysykler med 40 ladepunkt 
i 2019. Her fra åpning av ladestasjonen ved kommune-
huset i februar 2018, der blant andre folkehelsekoordi-
nator Anne Grødem (til venstre) fikk prøve syklene.


