
10.00-11.45

Offisiell åpning 
Velkommen til årets KOMTEK-dager
Pål Normann Johansen, markeds direktør 

Pause 20 min. kl.14.20-14.40.

Ny som KOMTEK - bruker
Er du ny som KOMTEK - bruker? Her vil vi gå 
igjennom de ulike modulene og gi et intensiv - 
kurs i de viktigste modulene.

KOMTEK-dagene 2019
Program dag 1, mandag 18. november 

Sesjon 2 - Jernbanetorget B 

Det handler om å føle seg ivaretatt
Det handler om å føle seg ivaretatt” Hvordan jobber Kommune-og Helse Norges eget pensjonsselskap med tjenesteutvikling  
Gro Myking, konserndirektør kommunikasjon og marked, KLP 

Pause 30 min. Med litt å spise. kl.15.40-16.10.

Registrering kl.09.00-13.00: Utlevering av brukermøtemateriell og servering av kaffe/te.

14.00-14.20

Ny på KOMTEK-dagene 
Har du aldri vært på KOMTEK- dagene før? Da er 
dette foredraget for deg. Her vil du lære mer om 
Norkart og våre tjenester og du vil få informasjon 
om hva som skjer på årets KOMTEK- dager.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A   

Minikurs VA - privat / slamtømmer felt
For deg som er ny eller ønsker en oppfrisking i 
bruk av VA- privat og Slamtømmer Felt.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

LUNSJ 60 min. kl.12.00-13.00.

Gebyr og fakturering

Vann og avløp

Renovasjon

Brannforebygging

Eiendomsskatt

Innbygger løsninger

 
Kl.1900 Uformell aften – Arrangeres i den store salen + Foajeen med god mat, drikke, dans og underholdning med Jon Niklas Rønning.

Årets gjest: Motarbeider Halvor Haukerud
Motarbeider oppsto under en mislykket medarbeidersamtale høsten 2002. Arne Gjuvsland og Halvor Haukerud la den pågående medarbeidersamtalen død, og 
skrev og gjennomførte en motarbeidersamtale på stedet – i stedet. De første årene spredte vi eder og galle mest for moro skyld. Litt om litt er frustrasjonsheving 
og målrettede misforståelser nå omgjort til kjedelig rutinearbeid. I takt med profesjonaliseringen dekker vi nå de fleste behov for organiserte nedturer, og jobber 
daglig med organisasjonsforverrende tiltak i såvel privat som i offentlig sektor. 

Fagstand vil være tilgjengelig i pausene. 
Hit kan du ta med deg konkrete og mindre konkrete problemstillinger for en faglig diskusjon. Du finner oss i Foajeen utenfor den store salen Jernbanetorget.

09.00-17.00
13.00-13.15

Plenum - Jernbanetorget

Fagstands 
I år samler vi alle våre beste fagfolk innen de 
ulike fagområdene på fagstanden vår ute i 
foajeen. Dit kan du gå for å diskutere problem-
stillinger, få svar på spørsmål innen ditt fag- 
område eller rett og slett bare for en hyggelig 
prat!

Sammen skaper vi  
smartere samfunn

KOMTEK - timen
Lurer på hvordan neste generasjon KOMTEK vil bli? Er du interessert i å høre om hvordan du kan tilby innbyggerne dine enda bedre tjenester?  
Eller kanskje du trenger noen flere argumenter for å innføre KOMTEK Fleksibel Fakturering? Eller er du rett og slett nysgjerrig på nyheter innen KOMTEK?  
Da er dette timen for deg! Tommy Haugen, fagansvarlig KOMTEK

14.40-15.40
16.10-17.10

Utkast program pr. 29 august.

 Inn i et digitalt tiår med mindre rutinearbeid, økt kvalitet og mer fornøyde innbyggere 
Bent Brugård, administrerende direktør 

13.15-13.40

Hva betyr kommune og regionreformen i praksis for KOMTEK-bruken i din kommune?
Harald Huse, seniorkonsulent Norkart

13.40-14.00



Program dag 2, tirsdag 19. november. 

Registrering kl.08.00-08.30 : Utlevering av materiell og servering av kaffe/te.  

Aperitif kl.19.00-19.30 Vi møtes i foajeen utenfor storsalen i andre etasje.

14.30-15.15

Fagstand vil være tilgjengelig i pausene. 
Hit kan du ta med deg konkrete og mindre konkrete problemstillinger for en faglig diskusjon. Du finner oss i Foajeen utenfor den 
store salen.

08.00-16.00

Pause 15 min. kl.09.15-09.30

09.30-10.15

Lunsj. kl.11.00-12.45

08.30-09.15

Renovasjon
Kommunereform - konsekvenser 
for Renovasjon (Kommuner, IKS, 
Innbyggerdialog) Hva skjer fra nå og til 
februar 2020?

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Hvordan viderebehandle og analysere 
data i KOMTEK? Vi viser deg hvordan 
du ved hjelp av pivot-tabeller i Excel kan 
sammenstille KOMTEK- data på nye og 
spennende måter.

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
Vi går igjennom KOMTEK 
Brannforebygging og viser hvilken  
verdi dette gir deg som kunde.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

10.30-11.15
13.30-14.15

12.30-13.15

Pause 15 min. kl.13.15-13.30

Pause 15 min. kl.14.15-14.30

Pause 15 min. kl.10.15-10.30

15.30-16.15

Pause 15 min. kl.15.15-15.30

Festmiddag kl.19.30
Konferansier for kvelden er Francois Sibbald. Han er en enestående konferansier enten som seg selv eller som en av sine mange figurer. Han binder sammen kvelden 
på unikt vis og krydrer programmet med humoristiske innslag underveis. Kvelden blir ikke det sammen uten underholdning og dans. Need music er en gjeng fantastiske 
musikker som vil underholde oss gjennom kvelden. Gled dere, for dette trøkker. 

Det går ikke av seg selv, 
men det finnes mange 
gode eksempler på hvordan 
dette kan gjøres, slik at 
overgangen blir mest 
mulig smertefri. Gjennom 
inspirerende foredrag, 
interaktiv paneldebatt 
og workshop utveksler vi 
erfaringer og gode råd for 
å lykkes. 

U
tflukt 10.30 - 11.45

U
tflukt  12.00 - 13.15

Lederseminar 

Kl.0900-1400
Den nye digitale hverdagen 
setter behov og krav fra 
innbyggere og næringslivet 
sentralt. Samtidig fører 
kommunereformen til nye 
organisasjonsstrukturer og 
samarbeidsformer i mange 
kommuner. Dette medfører 
at arbeidsmiljø og kultur 
endres betydelig, de ansatte 
får nye oppgaver og rutiner, 
og kommunen må styres og 
ledes på en ny måte. 
 
Programmet fortsetter 

Renovasjon
Vår portefølje - gjennomgang av våre 
løsninger Status pr november 2019

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Verktøy for god kundehåndtering 
Vår eksterne ekspert gir deg gode 
råd til hvordan du sikrer god kunde-/
innbyggeroppfølging. v/Heidi Klefstad

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
Vi går igjennom KOMTEK 
Brannforebygging og viser hvilken  
verdi dette gir deg som kunde.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Renovasjon
Vår portefølje 2020 og framover

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Verktøy for god kundehåndtering 
Vår eksterne ekspert gir deg gode 
råd til hvordan du sikrer god kunde-/
innbyggeroppfølging. v/Heidi Klefstad

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
Vi går igjennom KOMTEK 
Brannforebygging og viser hvilken  
verdi dette gir deg som kunde.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA
Neste generasjon KOMTEK Vi gir et 
innblikk i hva neste generasjon KOMTEK 
VA vil gi dere av verdi

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Gebyr og Renovasjon  
Overføring fra IKS til kommune

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Eiendomsskatterett
Nyheter og aktuelle tema – et juridisk 
blikk på eiendomsskatten. Ved KSE-
advokatene Elisabeth M. Aasheim og 
Hakon Huus-Hansen.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA
Kurs i årsoppgjør.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Innbyggertjenester fra Norkart
Hvordan få pubilkum til å ta i bruk nye 
digitale løsninger?

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

KOMTEK - konsulent.
Hva kan vi tilby av hjelp?

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA
Få kontroll på vannlekkasjene.
Jon Sund, Kamstrup as

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Gebyr og fakturering
Fakturagrunnlag med ny gebyr eksport

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Eiendomsskatt
- Nytt i KTF Eiendomsskatt i 2019. 
- Neste Generasjon KOMTEK - 
Fritakshåndtering

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA
Kurs i årsoppgjør.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Innbyggertjenester fra Norkart
Det er i dag store forventninger til at 
det offentlige tilbyr digitale tjenester til 
innbygger og næringsliv.

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Eisendomsskatt
Neste Generasjon KOMTEK - Taksering.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Kl.0830 - kl.0900 
Velkommen og registrering

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Kl.1230-1400



Program dag 3, onsdag 20. november. 

09.00-09.45
10.00-10.45

 
Årets Keynote! 
Hva betyr digitaliseringsstrategien for offentlig sektor for norske kommuner. 
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

Lunsj og hjemreise  kl.13.00 -14.00 

 
Gode og tilgjengelige digitale tjenester – styrker dialogen med innbyggerne og næringsliv – og gir gode lokalsamfunn
Kristin Weidemann Wieland, direktør FoU KS

11.30-12.00
12.00-12.30

Pause 15 min. kl.09.45-10.00

 
Veien videre - avslutning av årets KOMTEK dager 
Pål Normann Johansen, markeds direktør 

12.50-13.00

Pause 30 min. kl.10.45-11.30

Fagstand vil være tilgjengelig i pausene. 
Hit kan du ta med deg konkrete og mindre konkrete problemstillinger for en faglig diskusjon. Du finner oss i Foajeen utenfor den store salen Jernbanetorget.

09.00-13.00

Plenum - Jernbanetorget

Vi deler ut en Garmin Forerunner GPS-klokke 
og en Google Home smarthøytaler 

til to heldige vinnere!

#komtekdagene2019

KONKURRANSE

Følg oss i sosiale medier! 
Del dine opplevelser på KOMTEK-dagene med oss! 

Tagg dine bilder med

Neste generasjon KOMTEK  
- prinsipper og arkitektur 
Er du nysgjerrig på hva som ligger”under 
panseret” i neste generasjon KOMTEK? Her får du 
mer informasjon om nettopp dette. 

Sesjon 1 - Jernbanetorget B 

Smarte byer - IoT - mulighetsrom 

Sesjon 1 - Jernbanetorget A   

VA
Ny løsning for forvaltning for olje og fettuskillere

Sesjon 1 - Jernbanetorget C

Hvilke begrensninger følger av 
selvkostprinsippet mht. kommunal 
gebyrberegning og hvordan er dette forstått i 
praksis. Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS

Sesjon 1 - Jernbanetorget B 

Smarte byer - IoT 
Her vil vi vise konkrete eksempler på hvilke 
spennende muligheter som ligger i denne 
teknologien.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A   

VA
Vann og kommuner i endring. Vi bygger ny 
organisasjon , digitalisering og endring. 
Otto Schact og Anders Onshus

Sesjon 1 - Jernbanetorget C

 
Oppsumering av årets KOMTEK-dager 
Tommy Haugen, markedssjef KOMTEK 

12.30-12.50



Første etasje
Resepsjon 

Aperitif 
festmiddag

Jernbanetorget 

Kontor 

Bagasjelager 
Garderobe 

Central Park A-B
(Lederseminaret)

Registrering
Informasjon 

Fagstands 
A

Trapp ned
Festmiddag

Lunsj

Oversikt over de ulike etasjene 

Uformellaften 

WC

Andre etasje

Trapp opp

CB

WC


