
10.00-11.30

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

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 

Minikurs 2 - Jernbanetorget B 

 Et skråblikk på offentlig sektor
 Anita Krohn Traaseth - bla tidligere sjef i Innovasjon Norge, og nytt styremedlem i Norkart.

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.

Minikurs 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.

Minikurs 3 - Jernbanetorget C

LUNSJ 60 min. kl.11.30-12.30.

Gebyr og fakturering

Vann og avløp

Renovasjon

Brannforebygging

Eiendomsskatt

Innbyggerløsninger

 
Kl.1930 Uformell aften – Arrangeres i den store salen + Foajeen med god mat, drikke, dans til Norkarts eget band 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. 

Nøtteknekkeren 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.

09.00-16.00
13.00-13.15

Plenum - Jernbanetorget

Nøtteknekkeren 
I år samler vi alle våre beste fagfolk innen de ulike fagom-
rådene på stand ute i foajeen. Dit kan du gå for å diskutere 
problemstillinger, få svar på spørsmål innen ditt fagområde 
eller rett og slett bare for en hyggelig prat!
 
Vi er tilstede på følgende tidspunkt:

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, markedssjef KOMTEK og Magnus Solberg, innovasjonsdirektør Norkart.

14.40-15.40
16.10-17.10

Utkast program pr.11.november.

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

Innsjekk av rom nede ved resepsjonen i 1.etasje

Mandag 
Kl.0900-1100 Eskatt/Brann/Gebyr
Kl.1100-1230 Renovasjon/VA/Eskatt
Kl.1420-1440 Gebyr/VA/Brann
Kl.1540-1610 Gebyr/VA

Tirsdag 
Kl.0830-1100 Gebyr/VA/Eskatt
Kl.1100-1330 Eskatt/VA/Renovasjon
Kl.1200-1430 Renovasjon/VA
Kl.1330-1600 Brann
Kl.1430-1600 Gebyr/VA

Onsdag 
Kl.0900-1015 Renovasjon/Gebyr/ 
  Eskatt/Brann
Kl.1015-1130 Gebyr/VA/Brann



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

Nøtteknekkeren 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.

08.30-16.00

Pause 15 min. kl.09.15-09.30

09.30-10.15

Lunsj.  
kl.11.30-12.30  
kl.13.00-14.00 for de som har vært med på de andre utfluktene.

08.30-09.15

Renovasjon - kommunereform
Gjennomgang av hva som er gjort 
i 2019 for KOMTEK Renovasjon 
og tilhørende feltløsninger og 
innbyggerløsninger. 

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Hvordan viderebehandle og 
analysere data i KOMTEK? Selv om 
KOMTEK leveres med mange ulike 
standardrapporter så vet vi at du ofte 
har behov for å sammenstille data 

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
KOMTEK Brannforebygging er en ny 
tjeneste som effektiviserer arbeidet med 
blant annet heldigital innbyggerdialog.

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. Med litt å spise på.

Festmiddag kl.19.30
Konferansier for kvelden er Francois Sibbald. 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. 

Interaktiv paneldebatt 
med gode eksempler av 
digitalisering. Innledningsvis 
holder deltagerne et 
15-minuttersforedrag:
 
Øyvind Andres Sørlie, 
spesialrådgiver plan og 
utvikling i Gran kommune
 
Andreas Brovig, 
avdelingsleder IT-tjenesten 
i Birkenes og Lillesand 
kommune
 
Odd Arne Bakke-Ludviksen, 
GIS-koordinator Larvik 
kommune
 
Karen Johanne Strømstad  
Considium Consulting AS

U
tflukt 10.30 -  120.00

U
tflukt  11.45 - 13.15

Lederseminar 

Kl.0900-0945

Key note
Torgeir Waterhouse, Direktør 
Internett & Nye Media i IKT-
Norge

Renovasjon - en totalpakke for 
renovasjonsselskaper
KOMTEK Renovasjon er mye mer enn 
forvaltningsløsningen dere kjenner.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Verktøy for god kundehåndtering  
Ikke alle kan kalle seg «profesjonell 
gledesspreder» som Heidi. Som følge 
av en skrivefeil ble hun «daglig gleder», 
og hun har siden jobbet med å formidle 
den enorme verdien i å glede andre.  
Profesjonell gledesspreder,  
v/Heidi Klefstad.   
  

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
Gjennomgang av KOMTEK 
Brannforebygging "A til Å" med 
utgangspunkt i risikoanalyse.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Renovasjon - veien videre
Hvilke tanker har Norkart om framtiden 
rundt våre produkter og tjenester 
innenfor renovasjon?

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Brannforebygging - ny tjeneste  
fra A til Å.
Bømlo brann og redning har vært pilot 
på KOMTEK Brannforebygging.  
Bjørn Kjetil Ljosdal.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA - Neste generasjon
Neste generasjon KOMTEK I dette 
foredraget gir vi et kort innblikk og 
smakebiter fra neste generasjon 
KOMTEK Vannmåler.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Gebyr og Renovasjon  
Rutiner knyttet til ny gebyreksport 
(fakturering)

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Eiendomsskatterett
KSE-advokatene Aasheim og 
Hellebostad tar opp endringer i 
eiendomsskatteloven 

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA - vannmåler årsoppgjør
Vannmåler årsoppgjør, tips og triks.

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?
Konsulentteamet vårt kan bidra med 
mye mer enn du tror.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA - vann og vannforbruk
Få kontroll på vannlekkasjene.
Jon Sund, Kamstrup as

Sesjon 1 - Jernbanetorget A

Gebyr – samhandling mellom IKS og 
kommune
Gjennomgang av Gebyrimport 
prosessen i KOMTEK og mulighetene 
som ligger i denne løsningen.

Sesjon 2 - Jernbanetorget B

Eiendomsskatt - neste generasjon
Vi ser på neste generasjon KOMTEK 
og hva det betyr for dere som bruker 
KOMTEK Eiendomsskatt.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

VA - vannmåler årsoppgjør
Vannmåler årsoppgjør, tips og triks.

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

Eiendomsskatt - neste generasjon
Vi ser på neste generasjon KOMTEK 
og hva det betyr for dere som bruker 
KOMTEK Eiendomsskatt.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Kl.0830-kl.0900 
Velkommen og registrering
kaffe og te serveres

Central Park. 1 etasje.

Kl.1215-1400

Bruk av nasjonale 
fellesløsninger
Sverre Wisløff 

Kl.0945-1030

Gruppearbeid
Om temaet «Digital 
modenhet». Paneldebatt.

Kl.1045-1130

Pause

Kl.1030-1045

Prosjekt «Den Digitale 
Kommune» in 2020 og 
2021
Eva Fjærestad, Direktør 

Kl.1400-1415

Avslutning

Kl.1415-

Lunsj.  
kl.11.30-12.15 



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. 
Paul Chaffey,  statssekretær.

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

 
Oppsummering av årets KOMTEK-dager 
Veien videre - avslutning av årets KOMTEK-dager Pål Normann Johansen, markedsdirektør Norkart

12.50-13.00

Pause 45 min. kl.10.45-11.30

Nøtteknekkeren 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 
til to heldige vinneren!

#komtek19

KONKURRANSE

Følg oss på Instagram! 
Del dine opplevelser på KOMTEK-dagene med oss! 

Tagg dine bilder med

Nøtteknekker-timen
Har du noen problemstillinger du ønsker å 
ta opp med oss? Vi bemanner opp ekstra på 
nøtteknekkeren slik at du skal få en ekstra mulighet 
til å ta en god prat med en av våre fagpersoner.

Nøtteknekkeren ute i foajeen

Hvordan arbeider Drammen med Smart City 
Drammen kommune jobber med å knytte til seg 
partnere med ulik kompetanse og engasjement 
for byen for å skape en smart by. Martin Beyer og 
Hilde Espeland fra Drammen kommune.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A   

VA - olje og fettuskillere
Kontroll og oversikt over olje og fettutskillere har 
økende fokus. Vi har i samarbeid med Bærum 
kommune utviklet en ny web-basert løsning som 
forenkler registrering og rapportering.

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

Viktige endringer i selvkostreglementet  
Vi har vært så heldige å få advokat Guttorm 
Jakobsen til å ta turen til KOMTEK-dagene for å 
oppdatere dere på nye selvkostregler

Sesjon 2 - Jernbanetorget B 

Smarte byer - IoT 
Halden kommune har satt seg som mål å være 
Norges mest innovative kommune.  
v/Øyvind Stokseth, Halden kommune.

Sesjon 1 - Jernbanetorget A   

VA - fjernavlesning av vannmålere
Fjernavlesning av vannmålere, praktisk erfaring og 
demonstrasjon fra pågående prosjekter.
v/Anders Øwre-Johnsen, Øwre-Johnsen AS

Sesjon 3 - Jernbanetorget C

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

12.30-12.50

Utsjekk av rommene før kl.10.00. Har du noe som skal betales i baren må de huske å gjøre opp ved utsjekk.



Første etasje
Resepsjon 

Aperitif 
festmiddag

Jernbanetorget 

Kontor 

Bagasjelager 
Garderobe 

Central Park 
(Lederseminaret)

Registrering
Informasjon 

Fagstands 
A

Trapp ned
Festmiddag

Lunsj

Oversikt over de ulike etasjene 

Uformellaften 

WC

Andre etasje

Trapp opp

CB

WC

Møteplass utflukter


