Möte för e-råd
2019-06-19

Agenda
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment.

Punkt

Typ

1
2
3
4
5

I
D
I
D
A

6
7

I
A

8
9
10

A
D
D

Beskrivning
FRUKOST
Beredningen hälsar deltagarna välkomna
Genomgång av föregående protokoll
Samverkansplattform – Teams
Tidsplan för e-rådets arbete
Definition av digitalisering – vad det betyder för oss
LUNCH
Digital transformation – verktyg och metoder
Digital transformation – vart vi ska och hur vi kommer dit
FIKA
Digital transformation – vilka vågor vi ska surfa på
Hur ska vi fortsätta vår behovsanalys?
Mötestider för hösten 2019 – fungerar dem?
AVSLUT

Ansvarig
Henrik
Henrik
Sara
Sara
Sara
Sara
Sara

Sara
Sara
Sara

Ca tid
09.00
09.30
09.45
10.00
10.30
11.00
11.45
12.30
13.30
14.30
15.00
15.45
16.15
16.30

1

Välkomna
▪ Presentation av oss som närvarar
Vilka som inte kunde delta idag
▪ Andreas Knutsson, Stadsbyggnadschef, Vänersborgs kommun
▪ Björn Lindeberg, Utbildningschef, Dals-Eds kommun (avgår)
▪ Lena Johansson, Socialchef, Trollhättans Stad
▪ Lena Aggestam, Verksamhetsledare, Kommunakademin Väst
▪ Liselott Sörenssen-Ringi, Utbildningschef, Munkedals kommun
▪ Susanne Korduner, Kommundirektör, Färgelanda kommun

Ersätta med t.ex.
Angelica Hafström,
Innovationsutvecklare,
IC4F som adjungerad?

1

Välkomna
VÅR GEMENSAMMA OMVÄRDSLBAVAKNING
▪ Att leda digital transformation
▪ Förbjuden framtid, den digitala kommunen – Framtidsinstitutet
▪ Kommunens framtid 2019 – Konjunkturrådet
▪ Trend och omvärldsanalys 2019 – Helsingborgs stad
▪ Den nyförvärvade kompetensen används i våra workshops

▪ Om du skrivit någon sammanfattning skickar du det till Sara som kan
användas i analysunderlaget
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Föregående protokoll
Punkt
1
2
3
4
5a
5b

Typ
I
D
I
I
I
D

6a
6b
7
8

I
D
D
D

Beskrivning
Välkomna
Presentation av oss
Paradigmskiftet
Digitaliseringsvision och den nationella digitaliseringsstrategin
E-rådets uppdrag
Synpunkter angående uppdragshandlingen
FIKA
Handlingsplan för digitalisering i Fyrbodal
Hur vill ni arbeta med handlingsplanen?
Val av beredning (ordförande och vice ordförande)
Planering av kommande träffar

Ansvarig
Sara Herrman
Alla
Sara Herrman
Sara Herrman
Sara Herrman
Alla

Sara Herrman
Alla
Sara Herrman
Sara Herrman

Ca tid
13.00
13.05
13.20
13.40
14.00
14.10
14.20
14.40
14.55
15.20
15.40

3

Samverkansplattform – Teams
Mötesprocessen

Motta
▪ Förfrågan från
extern intressent
▪ Information från
VästKom
▪ Vår
omvärldsbevakning

Bereda
▪ Allt underlag som
ska finnas med på
agendan bereds
utifrån tidigare
aktivitet

Förmedla
▪ Underlaget
förmedlas till
representanter
under mötet
▪ Minnesanteckningar
sammanställs och
kommuniceras till eråd och allmänheten

Förankra
▪ Representanterna
tar hem och
förankrar vad som
pågår och beslutats i
respektive nätverk
och i kommunen
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Samverkansplattform - Teams
▪ Instruktionen
▪ Finns under Administration och mallar/Rutiner och
instruktioner/Instruktion – Använda Teams för e-råd

▪ Teams – så här ser det ut
▪ Vi testar att ansluta och logga in
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Tidsplan för e-rådets arbete
Vad är det som tar sån tid?
RISK: Vi har inte
kännedom om hur
behoven ser ut ->
Felprioritering

Upprätta ”Handlingsplan för
digitalisering 2019–2020 i
Fyrbodal”

Besluta om
strategiska
insatser

Remiss

Idag

Jun-sep

Behovsanalys

Besluta om
strategiska
insatser

20 sep

4 oktober

RISK: Kommunerna känner inte
sig trygga med vårt ledarskap ->
Vi uppnår inte målet

Etablera ”E-råd för Fyrbodal”
som ett tryggt digitalt ledarskap
för kommunerna i Fyrbodal

RISK: Vi är inte
kända. Vad är det
här? -> Motsättning

RISK: Motsättning
p.g.a för dåligt
förankrad ->
Återremiss

RISK: Vill ej delta då
man inte förankrat ->
Vi har inte resurser
för utförande

Beslut om
handlingsplan

Erbjudande
om
deltagande

Insats
startas

27 sep

1 nov

1 dec

Remiss

Beslut om
handlingsplan

Erbjudande
om
deltagande

Insats
startas

Okt-nov

15 nov

20 dec

3 feb
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Tidsplan för e-rådets arbete

Beslutspunkter – baseras på befintliga mötestider
2019-11-15

BP5 – Styrgruppen
godkänner insatsernas
projektplan

IDAG

2019-12-31

BP3 – Uppdragsgivaren
godkänner
handlingsplanen

2020-02-21

BP1 - Styrgruppen
beslutar vilka insatser
som ska prioriteras.
BP2 - Styrgruppen
godkänner
kommunikationsplan

2019-10-04

BP4 – Styrgruppen
godkänner insatsernas
handlingar

2020-01-17

BP6 – Uppdragsgivaren
godkänner slutrapport

2020-11-13
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Tidsplan för e-rådets arbete
Att upprätta en handlingsplan
ID

Mål

Start

Slut

1

Upprätta handlingsplan för digitalisering

2019-03-01

2020-12-31

1.1

Analysunderlag färdigställt

2019-05-09

2019-09-20

1.2

Handlingsplan med prioriterade insatser färdigställd

2019-09-01

2019-11-01

1.3

Erbjudanden om deltagande i insatser kommunicerat

2019-11-04

2019-12-20

1.4

Insatser startas

2020-02-03

2020-02-21

1.5

Första insatsen genomförd

2020-02-21

2020-10-23

1.6

Slutrapport färdigställd

2020-10-02

2020-10-30

1.7

Insatser redovisade

2021-11-19

2021-11-19
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Tidsplan för e-rådets arbete
Att etablera ett tryggt ledarskap
ID

Mål

Start

Slut

2

Etablera "E-råd för Fyrbodal" som ett tryggt digitalt
ledarskap för kommunerna i Fyrbodal

2019-03-01

2020-12-31

2.1

Kommunikationsplan färdigställd

2019-09-02

2019-09-20

2.2

Kommunturné genomförd

2019-09-23

2020-02-28

2.3

Uppföljning av e-rådets funktion genomförd

2020-09-02

2020-10-02
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Tidsplan för e-rådets arbete
Vad tycker vi om den?

▪ Är det något ni vill förändra?
▪ Är tidsplanen rimlig?

UPP OCH HOPPA!
1 funktionspaus
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Definition av digitalisering
Vad betyder det för oss?

Har vi en
samsyn i vad
det innebär?
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Definition av digitalisering
Vad betyder det för oss?
DIGITALISERA
Att digitalisera omfattar förändringsvågor på tre
nivåer; teknik, produkter och tjänster samt beteenden.
Att leda digitaltransformation

Digitalisering av samhällen, organisationer och
branscher avser genomgripande
verksamhetsomvandling i samband med ökad
användning av modern IT och fortsatt övergång till
informationssamhället.
Wikipedia

Digitalisering = Industri 4.0. En utvecklingsfas i den
industriella revolutionen som kännetecknas av
sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik
Nationalencyklopedin

Begreppet ”digitalisering” kan syfta på en process som i vid
mening går ut på att implementera digital teknologi i
mänsklig aktivitet.
Digitalisering kan dock också syfta på en mer specifik
process där helt nya yrken, tjänster, processer,
arbetsuppgifter eller produkter skapas som inte hade varit
möjliga utan digital teknologi.
Förbjuden framtid, den digitala kommunen

Digitalisering innebär att digital kommunikation
och interaktion mellan människor, verksamheter
och saker blir självklara. Allt större delar av
tillvaron är digitaliserad samtidigt som vi i allt
mindre grad kan skilja ut det digitala från det ickedigitala.
Digitaliseringskommissionen
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Definition av digitalisering
Hangarounds
Digital transformation är de anpassningar en
verksamhet gör för att vara konkurrenskraftigt i en
digitaliserad värld.

Digital mognad är en organisations förmåga att
tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

Att leda digitaltransformation

Swedish Center for Digital Innovation

Digitisering är när man inte har anpassat sitt interna
arbetssätt efter den nya tekniken, inte heller automatiserat
processens olika steg, man bara använder datorerna som
skrivmaskin utan inbyggd logik.
Förbjuden framtid, den digitala kommunen

Digital konkurrenskraft är ett bolags förmåga att genom
digital mognad skapa långsiktig lönsamhet på öppna
marknader.
Att leda digitaltransformation
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Definition av digitalisering
Vad betyder det för andra?
Framtidens arbetsliv
Digital transformation är de
anpassningar en verksamhet gör för
att skapa värde till medborgarna,
näringsliv och besökarna i en
digitaliserad värld.

Digital transformation innebär att
▪
▪
▪

Bättre förstå vad våra målgrupper
behöver
Erbjuda service snabbare och till en lägre
kostnad; och
Hela tiden förbättra service baserat på
data och evidens

Digital transformation –
att verklighetsanpassa
verksamheten

Digitalisering innebär
▪ Enklare vardag för privatpersoner
▪ Smartare och öppnare förvaltning
som stödjer innovation och
delaktighet
▪ Högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten
Digitalisringsrådet Västra Götaland

Digitisering – Från analogt till digitalt,
PDF istället för papper, datasystem
istället för pappershantering
Digitalisering – Digital teknik, digitala
produkter/tjänster, digitala beteenden
Digital transformation – Digital
omställning, digital resa, digitalisera
organisationen
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Definition av digitalisering
Vad betyder det för oss?
Arbetsmoment - Definiera digitalisering
Metod:
Ordmoln Menti, var och en för sig. 5 min.
Bikupa, två och två. 10 min.
Gemensam redovisning. 20 min.
Syfte: Förståelse för komplexiteten och ökad samsyn
Resultat: Lista med överenskomna definitioner

11.45 – 12.30
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Digital transformation
När sker den?
Industrialisering

Digitalisering
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Digital transformation
Verktyg och metoder

TRANSFORMATIONS
-PLANERING

INVOLVERA
MÄNNISKOR

KUNSKAPSLYFT

TRANSFORMATIONS
-INITIATIV

VI BEHÖVER ARBETA MED ALLA LAGER SAMTIDIGT

6
1)
2)
3)
4)

Förstå digital mognad

Bestäm digital destination

Mäta verksamheternas digitala mognad
Branschaktörers digitala positioner
Identifiera prioriterade förändringsvågor
Beakta övergripande strategi

5) Beskriv det framtida önskade läget (digital
destination) och när ni ska nå det

Transformationsplan
6) Sammanställ prioriterade insatser i olika
etapper som behövs göras för att nå den
digitala destinationen

LEDNING
POLITIKER
LEDARE & NYCKELPERSONER
MEDARBETARE

Vad, varför och
vart?

Handlingsplan för
digitalisering i
Fyrbodals
kommunalförbund

Hur ska vi
transformeras?

Projekthandling

Uppdragshandling

Hur ska vi leda
transformationen?

Pilotprojekt

Vad ska
prioriteras?
Vad betyder
det?

Hur ska vi
innovera?

Uppdragshandling

Projekthandling

Pilotprojekt
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❑ Välja mätinstrument och
metod för användning

Transformationsplanering
Förstå digital mognad
▪ Hur mäter man verksamheternas digitala mognad?
Mognadsgrader gällande implementering
av teknik
1. Digitisering
2. Digitalisering
3. Datadrivet utvecklingsarbete
Källa: Förbjuden framtid, den digitala kommunen Framtidsinstitutet

Olika
mätinstrument ger
olika mätvärden
Hur ska vi mäta?
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❑ Identifiera externa intressenter
❑ Kartlägg deras positioner

Transformationsplanering
Förstå digital mognad
▪ Våra branschaktörers digitala positioner. Vilka är det mer som digitaliserar
kommunerna?
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❑ Workshop förändringsvågor

Transformationsplanering
Förstå digital mognad
▪ Identifiera prioriterade förändringsvågor

3D-printing
Användarna gör jobbet
Användning först, därefter intjäning
Artificiell intelligens
Augmented Reality
Automatisering
Batteriutveckling
Beacons
Big data/dataanalys
Blockkedjan
BYOD
Click to pay
Co-creation
Content marketing
Crowdfunding
Delningsekonomi

Vi behöver veta hur
Digital workplace
Omni-channel
förändringsvågorna
påverkar oss
Distribuerade organisationer
On demand leveranser

- Vilka effekter för vågen
med sig?
Drönare
Personifiering
- Hur skapar vågen Positionering
värde för oss?
Ekosystem
Från produkt/funktion till -kundupplevelse
Hur skapar vågen Quantified
värde för self
våra
Förändrat kundbeteende/kundresan
Realtid
invånare?
Gamification
Responsiv
design (även
- Ska vi agera, bevaka
eller ignorera?
Internet of Things
fysisk)
Internetsäkerhet
Self service
Kryptovalutor
Social by design
Löpande innovationsprocess
Socialt sök
Meddelandeappar
Strategi, organisation och
Mobilitet - Mobilt
innovation smälter samman
Molntjänster
Virtual Reality
Notiser
Wearables
Objectives and Key Results
Öppen innovation
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❑ Välja övergripande strategi?

Transformationsplanering
Förstå digital mognad
▪ Beakta övergripande strategi. Men vad är det?
Källa: Kommunernas framtid 2019 - Konjunkturrådet

Kundrelationer

Differentiering

Nätverkseffekten

Kostnadsledarskap

▪ Skapa och bibehålla
lönsamma kundrelationer
▪ Leverera överlägset
kundvärde och kundnöjdhet
▪ Möjlighet att påverka
produktens utformning
▪ CLV och lojalitetssystem

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Producera i länder med billig
arbetskraft, så låga löner.
▪ Förenkla utformningen och/eller
förpackning
▪ Göra produktionen mer effektiv,
automation
▪ Statsbidrag
▪ Onödigt extramaterial produkt
avskaffas
▪ Minska de fasta kostnaderna

Förbättra produktkvaliteten
Produktinnovation
Unik facilitet
Unik design och förpackning av
produkter
▪ Unikt urval av distributionskanaler

Ramverk för kunder
Kunder utformar innehållet
Tillitsbaserat
Analyser av data för förbättring
Intäkter genom annonsförsäljning
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❑ Workshop digital destination
Det finns fyra generella vägar att uppnå
dessa digitaliseringens potentialer:
1. Automatisering
2. Robotik
3. Precision
4. Kvalitetsförbättring

Transformationsplanering
Bestäm digital destination
Beskriv det framtida önskade läget (digital destination) och när ni ska nå det

Källa: Förbjuden framtid, den digitala kommunen Framtidsinstitutet

Digitalisering

2000

Fyrbodals
digitaliseringssamverkan

Fyrbodals
organisation för
verksamhetsutveckling och
standardisering

2100

Fyrbodals IKTorganisation

Källa: Warner Bros, Pictures

Källa: Universal studios
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❑ Upprätta handlingsplan

Transformationsplanering
Transformationsplan
▪ Sammanställ prioriterade insatser i olika etapper som
behövs göras för att nå den digitala destinationen

Handlingsplan för
digitalisering i
Fyrbodals
kommunalförbund
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❑ Upprätta
kommunikationsplan
❑ Identifiera hur vi ska
hantera externa intressenter

Involvera människor
Vår kommunikationsplan
LEDNING
POLITIKER
LEDARE & NYCKELPERSONER
MEDARBETARE

Direktionen 19
september
KS?

Ledningsgrupper i
kommunerna?
Kommunikationsplan för
digitalisering i Fyrbodals
kommunalförbund

E-hälsa och esamhälle?
Verksamhetsutvecklare?

Konferenser
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❑ Initiativ för kunskapslyft

Kunskapslyft
Vad, varför och
vart?

Hur ska vi
transformeras?

Hur ska vi leda
transformationen?

Hur ska vi
innovera?

Vad ska
prioriteras?
Vad betyder
det?

MÅLGRUPPSANPASSAD

MÅLGRUPPSANPASSAD

MÅLGRUPPSANPASSAD

Presentation
politiker

Presentation
chefer

Utbildning

Handlingsplan för
digitalisering i
Fyrbodals
kommunalförbund

transformationsledare
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❑ Prioritera insatser att
placera i handlingsplanen

Transformationsinitiativ
Det vi placerar i handlingsplanen för att nå vår
digitala destination

Handlingsplan för
digitalisering i
Fyrbodals
kommunalförbund







DIGITAL KOMPETENS
DIGITAL TRYGGHET
DIGITAL INNOVATION
DIGITAL INFRASTRUKTUR
DIGITALT LEDARSKAP
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Digital transformation
Vad vi ska göra
❑ Välja mätinstrument och metod för användning
❑ Upprätta handlingsplan
❑ Prioritera insatser att placera i handlingsplanen
❑ Upprätta kommunikationsplan
❑ Identifiera externa intressenter
❑ Kartlägg deras positioner
❑ Identifiera hur vi ska hantera dem
❑ Välja övergripande strategi
❑ Initiativ för kunskapslyft
IDAG
❑ Workshop digital destination
❑ Workshop förändringsvågor

UPP OCH HOPPA!
1 funktionspaus
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Digital transformation
Vart vi ska och hur kommer vi dit
Arbetsmoment – Digital destination
Beskrivning: Vad är vår digitala destination för Fyrbodals kommuner som vi ska till
tillsammans? Vad är det vi ska åstadkomma? Vilken väg tar vi? T.ex. digitaliserad
process för nyanställning, gemensam upphandlingscentral, digitalisering är prioriterad
fråga för KS i 14 kommuner o.s.v.
Metod:
Egna tankar, post-its, var och en för sig. 5 min.
Bikupa, två och två. 10 min.
Gemensam redovisning. 20 min.
Prioritering av destinationer. 15 min.
Syfte: Att få förståelse för vad vi behöver åstadkomma och skapa ett underlag att ha
som stöd vid prioritering av insatser till handlingsplanen
Resultat: Prioriterad lista med digitala destinationer

Nu – 15.00
Serveras i restaurangen
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Digital transformation
Vilka vågor vi ska surfa på
Vilka vågor ska vi
▪ AGERA PÅ
▪ BEVAKA
▪ IGNORERA

LÅNSIKTIGA
FÖRÄNDRINGAR
T.ex. Ökade
välfärdskostnader
Allt fler unga och äldre
Ökade förväntningar
Rätt förmåga på rätt plats
Stressat och pressat
samhälle
Ett samhälle med större
sårbarhet

Stora vi
TRENDVÅG

Lilla
omvärlden

TEKNIK
T.ex. Artificiell intelligens
Augmented reality
Big data/dataanalys
Blockkedjan
Digital workspace
Gamification
Internet of things
Molntjänster
Virtual reality
Wearables
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Digital transformation
Vilka vågor vi ska surfa på
Vilka vågor ska vi
▪ AGERA PÅ
▪ BEVAKA
▪ IGNORERA
VÅGANALYS

TILLSAMMANS
I NÄTVERKEN

INNEHÅLL
1. Effekter och företeelser
2. Värde för invånare
3. Värde för organisation
4. När vi tror den påverkar oss som mest
5. Vad vi kan göra
6. Vår rekommendation

FYRBODALS
OMVÄRLDSBEVAKNING
DIGITALISERING
All fler unga och äldre

Agera

Rätt förmåga på rätt plats

Agera

Artificiell intelligens

Bevaka

Blockkedjan

Ignorera

Fyrbodal.se

FÖRÄNDRINGSVÅG

BESKRIV EFFEKTER OCH FÖRTEELSER SOM NI SER GÄLLANDE FÖRÄNDRINGSVÅGEN

ANALYSGRUPP

UPPSKATTA PÅVERKNINGSGRAD ÖVER TID
PÅVERKANSGRAD

HÖG
MEDEL

LÅG
BESKRIV HUR VÅGEN SKAPAR VÄRDE FÖR INVÅNARNA I FYRBODAL

ÅR 2020

2025

2030

VILKA INITIATIV OCH AKTIVITETER BEHÖVER VI UTFÖRA
TILLSAMMANS?

BESKRIV HUR VÅGEN SKAPAR VÄRDE FÖR ORGANISATIONEN I TRE PLAN; FÖR FYRBODAL SOM DELREGION, FÖR
EN KOMMUN, FÖR SPECIFIK FÖRVÄLTNING

VÅR REKOMENDATION GÄLLANDE VÅGEN ÄR ATT VI SKA

AGERA

BEVAKA

IGNORERA

FÖRÄNDRINGSVÅG

ANALYSGRUPP

Grunddata
BESKRIV EFFEKTER OCH FÖRTEELSER SOM NI SER GÄLLANDE FÖRÄNDRINGSVÅGEN

▪

▪

Effekten av strukturerad grunddata är standardiserad data och alla har tillgång till
aktuell information
En företeelse är att DIGG genomför ett grunddataarbete tillsammans med
Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet som beräknas vara klart 2021

UPPSKATTA PÅVERKNINGSGRAD ÖVER TID
PÅVERKANSGRAD

HÖG
MEDEL

LÅG
BESKRIV HUR VÅGEN SKAPAR VÄRDE FÖR INVÅNARNA I FYRBODAL

▪

Alla kommuner har tillgång till samma grunddata och har därmed alltid aktuella
uppgifter för invånaren vilket ger effekten av att kontaktuppgifterna stämmer och
invånaren missar därmed inget informationsutskick

ÅR 2020

2025

2030

VILKA INITIATIV OCH AKTIVITETER BEHÖVER VI UTFÖRA
TILLSAMMANS?

▪

Pilotprojekt för införandet av grunddata
genom DIGG

BESKRIV HUR VÅGEN SKAPAR VÄRDE FÖR ORGANISATIONEN I TRE PLAN; FÖR FYRBODAL SOM DELREGION, FÖR
EN KOMMUN, FÖR SPECIFIK FÖRVÄLTNING

▪
▪
▪

DELREGION – Vi ökar vår semantiska och tekniska interoperabilitet med nationella
leverantörer och kan kravställa med integrationer mot nationella standarder
KOMMUN - Det blir enklare att klassificera information och stödja
informationssäkerhetsarbetet
FÖRVALTNING VÅR REKOMENDATION GÄLLANDE VÅGEN ÄR ATT VI SKA

AGERA

BEVAKA

IGNORERA
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Digital transformation
Vilka vågor vi ska surfa på
Arbetsmoment – Analysera vågor
Beskrivning: Utifrån vår omvärldsbevakning vi gjort med våra rapporter så har vi
identifierat flertalet vågor. Välj tillsammans en våg som ni vill testa att analysera.
Exempel: Invånarna i skilda världar, ökade förväntningar, rätt förmåga på rätt plats,
molntjänster, mobilt arbetssätt, ökad mellankommunal samverkan, decentralisering,
Metod:
Bikupa, två och två. 15 min.
Gemensam redovisning. 15 min.
Syfte: Att få förståelse hur vi ska bemöta olika trendvågor genom att skapa ett
underlag att ha som stöd vid prioritering av insatser till handlingsplanen

Resultat: Påbörjad analys av tre vågor

9

Behovsanalys
Hur ska vi fortsätta den?
• Ska jag ta den med invånarna, verksamheten eller i
nätverk?

• Representanter t.ex. en skolklass, ett team från
hemsjukvården, politiker?

E-samhälle

Kommundirektörsnätverk

Stadsbyggnadschefsnätverk

Socialchefsnätverk

Utbildningschefsnätverk

E-hälsa

FBD-team

FBD-nätverk

FBD-projekt

Kommunakademin
Väst

PRO

Nämndordförande

Skolklass

Referensgrupp
Brukarorganisation
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Mötestider för hösten 2019 (och vinter 2020)
Fungerar dem?
▪ Torsdagen den 29 augusti 13.00-16.00
▪ Fredagen den 3 oktober 09.00-12.00

▪ Fredagen den 29 november 09.00-12.00
▪ Torsdagen den 16 januari 13.00-16.00
▪ Torsdagen den 20 februari 13.00-16.00

