
 

 

 Pressemelding fra Indre Østfold kommune (15. januar 2019) 

 

Tron Kallum ansatt som direktør i nye Indre Østfold kommune 

 

Tron Kallum er ansatt som direktør for Innovasjon og kommunikasjon i Indre Østfold kommune. 

Kallum kommer fra stilling som seksjonsleder for Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.    

Indre Østfold kommune hadde opprinnelig ansatt en annen person i stillingen, men han trakk seg rett 

før oppstart da han fikk tilbud om en internasjonal topplederjobb hos nåværende arbeidsgiver.  

Kommunen henvendte seg da umiddelbart til Kallum, som de hadde tett dialog med når stillingen ble 

utlyst i høst. 

Kallum er bosatt i Spydeberg, og er i Indre Østfold best kjent som aktiv senterpartipolitiker. I 

jobbsammenheng har han en lang og omfattende karriere knyttet til IKT, virksomhetsstyring og 

forbedringsprosesser, som alle er sentrale oppgaver for hans nye direktørjobb.  

I dag er han seksjonsleder for digitalisering og informasjonssikkerhet i Oslo kommune. Der har han 

ansvar på konsernovergripende nivå når det gjelder IKT-styringen og utvikling av digitale tjenester til 

innbyggerne i hovedstaden. Han har også betydelig erfaring med gevinstrealiseringsprosjekter og 

sitter også i flere nasjonale fora på området. Han har tidligere vært involvert i en rekke 

omstillingsprosjekter både i etableringen av NAV og i Oslo, hvorav den siste jobben han hadde med å 

rydde opp i Renovasjonsetaten i 2017 er mest kjent.  

Prosjektrådmann Georg Smedhus ser frem til å samarbeide med Kallum. «Det at personen som har 

ansvar for digitalisering og informasjonssikkerhet i Oslo nå går over til oss, er svært gledelig. Kallum 

har en erfaring og et nasjonalt nettverk som vi vil dra stor nytte av fremover», sier Smedhus.  

Han trekker også frem den spennende bakgrunnen Kallum har som en kunnskapsrik lokalpolitiker 

med hjerte for utviklingen i nærområdet, kombinert med hans erfaring fra lede digitalisering og 

innovasjonsprosjekter for over 600 000 innbyggere i Oslo.  

Kallum selv uttaler: «Jeg takker for tilliten til en utfordrende, men meget spennende jobb. IKT og 

innovasjon skal støtte oppunder effektive og kvalitative tjenester både for innbyggerne og ansatte i 

hele kommunen. Vi skal gjennom mange og til dels store endringsreiser. Jeg er ydmyk for rollen, men 

med et innbygger- og ansattfokus skal Indre Østfold kommune fremstå som en «smart-kommune» 

hvor vi skal tørre å prøve ut nye løsninger til det beste for våre innbyggere. Dette ser jeg virkelig fram 

til og skal gi alt for å innfri forventningene». 

Som følge av ansettelsen vil Kallum søke om å få tre ut som medlem av fellesnemnda for Indre 

Østfold kommune og han trekker seg fra Senterpartiets liste til kommunevalget. 

Kallum vil ha en gradvis overgang mellom nåværende og ny jobb, og vil starte delvis i Indre Østfold 

tidlig i februar. 

  


