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1. Sammendrag
Digital samhandlingsstrategi for Gardemoregionen er en fornyet og
forenklet utgave av vedtatt felles IKT–strategi for kommunene i
Gardemoregionen (ØRU) fram mot 2020. Dokumentet beskriver en felles
strategi for digitalisering av kommunale tjenester for kommunene i
Gardemoregionen i perioden 2019 - 2023.
Dokumentet innledes med en kort beskrivelse av viktige
rammebetingelser for digitaliseringen i regionen. Videre presenteres
regionens visjon for digitaliseringen "enkelt å være innbygger og
næringsliv i Gardemoregionen", før strategiens fokusområder med delmål
og tilhørende tiltak for kommuner og DGI listes opp.
Den digitale samhandlingsstrategien har tre fokusområder:
๏ Fokusområde 1 – Kompetanse og organisasjonsutvikling
๏ Fokusområde 2 – Digitale tjenester og dialog
๏ Fokusområde 3 – Innovasjon

Gjennom implementering av tiltak innenfor disse tre fokusområdene
skal eierkommunene realisere sine mål for digitale tjenester til
innbyggere og næringsliv i Gardemoregionen.
Samhandlingsstrategien skal følges opp med 4-årige handlingsplaner
med årlige justeringer. I tillegg skal den enkelte kommune supplerer
disse handlingsplanene med egne lokale handlingsplaner der det er
nødvendig.
I vedlegg til dette dokumentet er et strategisk veikart som
oppsummerer mål og tiltak innenfor hvert fokusområde, virkemidler
og tiltak for å realisere strategien, og prosessen bak utarbeidelsen av
strategien.
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Rammebetingelser for digitalisering i
Gardermoregionen
Digital samhandlingsstrategi for Gardemoregionen er en fornyet og forenklet utgave av vedtatt
felles IKT–strategi for kommunene i Gardemoregionen fram mot 2020. Dokumentet
beskriver en felles strategi for digitalisering av kommunale tjenester i perioden 2019 2023. Strategien skal være styrende for eierkommunene og sikre en bedre fellesforståelse og
større eierskap for det overordnede strategiske målbildet for digitaliseringen i regionen.
Gardermoregionen er en region i sterk vekst med et økende behov for kommunale
tjenester. Samtidig vil utviklingen fremover fortsatt preges av stram kommuneøkonomi. En
effektivisering av tjenesteproduksjonen må gå hånd i hånd med den teknologiske
utviklingen. Dette skal gi et tjenestetilbud av høy kvalitet og med god tilgjengelighet,
åpenhet og innsyn til innbygger og næringsliv. Innføring av flere nettbaserte tjenester vil
trolig frigjøre arbeidstid. Forutsetningen er forenkling av arbeidsoppgaver og -prosesser
med vridning til mer direkte tjenesteyting. Denne utvikling er i samsvar med nasjonale
føringer. Kommunene på Gardemoregionen ønsker å ha en offensiv holdning til dette.
Digitale Gardemoen (DGI) skal fortsatt ha en sentral rolle i realiseringen av den digitale
strategien. Styringsmodellen til IKT-samarbeidet sikrer tett kontakt mellom kommunene og
DGI på alle nivåer i tjenesteutvikling, drift og forvaltning. DGI skal i samarbeid med sine
eierkommuner ha en aktiv rolle i å digitalisere kommunenes tjenestetilbud, som rådgiver,
deretter utvikler og langsiktig tjenesteleverandør til kommunene. DGI skal sikre tidligere,
raskere, og høyere kvalitet på digitaliseringene enn hva enkeltkommunene ellers hadde fått til
hver for seg.
DGI og eierkommunene har og skal fortsette å ha flere samarbeidsprosjekter med andre
IKT-samarbeid og kommuner. Aktiv deltakelse i slike faglige samarbeid og nettverk gir
eierkommunene muligheten til å være i front av utviklingen innen digitalisering av
kommune-Norge. Videre åpner det for støtte fra offentlige finansieringsordninger, noe som
gir kommunene mulighet til å prioritere og gjennomføre flere prosjekter enn om det skulle
ha blitt finansiert alene.
På tilsvarende måte som for andre strategidokumenter, forutsettes det at den digitale
samhandlingsstrategien følges opp med konkrete, forpliktende handlingsplaner med 4-års
perspektiv med årlige justeringer. Det forutsettes videre at den enkelte kommune
supplerer disse handlingsplanene med egne lokale handlingsplaner der det er nødvendig.
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VISJON FOR DIGITALISERING I
GARDEMOREGIONEN
Det skal være enkelt å være
innbygger og næringsliv i
Gardemoregionen

๏ Forstå og møte behovet til de ansatte,
innbyggerne og næringsliv
๏ Tilrettelegge og fremdyrke utvikling i regionen
๏ Tilby enkle løsninger som gir raske gevinster
๏ Digitalisere og gi mulighet for økt kontakt
mellom kommune, borger og myndigheter
๏ Gjøre innbyggere, næringsliv og ansatte stolte
av IKT- samarbeidet og digitaliseringen i
regionen
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Strategiske fokusområder og mål
for digitalisering i
Gardemoregionen

Gjennom implementering av tiltak innenfor tre
fokusområder skal eierkommunene realisere sine mål
for digitale tjenester til innbyggere og næringsliv i
Gardemoregionen.

6

FOKUSOMRÅDE 1
KOMPETANSE- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Vårt mål er digital kompetanse basert
på mestring, endring, utvikling og
samarbeid, på tvers av sektorer.

Delmål 1.1: Kommunene og DGI skal sammen jobbe kontinuerlig
for å styrke den digitale kompetansen på tvers og mellom
ledelsesnivå i organisasjoner gjennom ansatte og ledere som
bidrar til utviklingen av digitale løsninger.

Delmål 1.2: Kommunene og DGI skal sammen legge til rette for
deling av kunnskap og samhandling på tvers av sektorer og
fagområder.

Delmål 1.3: En kultur med ansatte som er endringsvillige og som
forstår nytteverdien av å ta i bruk ny teknologi for å lykkes med
digitaliseringen.
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For DGI betyr dette å:
๏ tilrettelegge for digital kompetansedeling på tvers av
sektorer og kommuner, samt eksterne.
๏ tilrettelegge for at beslutningstakere og
initiativtakere til digitaliseringsinitiativ har både
verktøy og prosesser som understøtter arbeidet i
kommunene.
๏ bruke og forstå sin rolle som rådgiver og fasilitator ved
aktivt å støtte kommunene i deres digitaliseringsinitiativ.
๏ sikre gode opplærings- implementeringsrutiner, evaluering
og involvering av ansatte og ledere, brukere og andre
interessenter ved videreutvikling av eksisterende løsninger
og innføringen av nye.
๏ tilrettelegge for mer innsamling og bruk av data i
beslutningsstøtte.
๏ bidra til at gevinster har vesentlig fokus i
beslutningsunderlag og bistå kommunene i opplæring,
implementering og evaluering av gevinstrealisering for å
sikre større økonomisk handlingsrom i kommunene.
๏ støtte kommunene i å bedre identifisere behov,
prioritere og iverksett handlinger og tiltak.
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For kommunene betyr dette å:
๏ legge til rette for at nye tjenester og systemer blir fulgt opp med
kompetanseutvikling.
๏ fortsette utviklingen av en kultur som er basert på tillit slik at vi
skaper rom for modige medarbeidere som tør å ta i bruk
ny teknologi.
๏ fortsatt bygge fagkunnskap om eksisterende systemer
internt i kommunene gjennom system-/fagforum og
involvere DGI i dette arbeidet.
๏ involvere de ansatte og DGI i digitaliseringsarbeidet.
๏ gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk
av våre digitale løsninger.
๏ Aktivt delta og videreutvikle fagarenaer og kultur for
deling av kompetanse med andre kommuner, DGI,
næringsliv, innbyggere og andre samarbeidspartnere.
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FOKUSOMRÅDE 2
DIGITALE TJENESTER OG DIALOG

Vårt mål er digitale tjenester
som er selvbetjente,
tilgjengelige og basert på «énvei-inn»-prinsippet
Delmål 2.1: Kommunene skal sammen med DGI utvikle tjenester
som gir brukere (innbygger, næringsliv og ansatte) et digitalt
førstevalg gjennom “en-vei-inn”-prinsippet*. Det skal legges til
rette for god utvikling av innbyggerdialog, de kommunale
tjenesteområdene skal i størst mulig grad være samsnakket, og
de digitale løsningen skal kunne “snakke” med andre offentlige
forvaltningssystemer.
Delmål 2.2: Kommunene og DGI skal legge til rette for digitale
kanaler som er tilgjengelige for alle og basert på brukernes
behov og ha et bevisst forhold til hvilke kanaler som brukes til
hvilket formål.
Delmål 2.3: Våre digitale tjenester skal utvikles med fokus på
god kommunikasjon mellom systemer og på tvers av
forvaltningsnivåer. Fagsystemer, nasjonale fellesløsninger,
kommunale fellesløsninger og nasjonale sektorløsninger skal
brukes og følges med fokus på standardisering og felles
nasjonale arkitekturprinsipper.
*ett inngangpunkt som forbinder en bruker til flere nettsteder som krever autorisasjon

Kommunene har behov for en strategi som kan
svare på to hovedutfordringer:
๏

opprettholde en fleksibel, sikker, stabil og
teknologisk oppdatert drift av eksisterende
løsninger

๏

kunne nyttiggjøre seg av tidsriktige
løsninger som tilfredsstiller brukernes
behov for økt tilgjengelighet, selvbetjening
og nye tjenester
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For DGI betyr dette å:
๏ sikre fortsatt fleksibel, sikker, rask og oppdatert drift
av tekniske løsninger og tilhørende applikasjoner og
kontorstøtte på modernisert leveranseplattform hvor
sky-først er en ambisjon.
๏ ivareta kompetanse som sikre raske og fleksible
leveranser basert på kommunenes faktiske behov.
๏ legge til rette for en IKT plattform som har støtte for
bruk av felleskomponenter, støtte for datafangst og
muligheter for god integrasjon med interne og
eksterne datasystemer, og tilrettelagt for
automatisering der dette er hensiktsmessig.
๏ ha fokus på systemer som tilfredsstiller enkel og sømløs
dataflyt.
๏ søke samarbeid med andre for å bedre vår
leveranseevne og dermed kunne tilby bedre tjenester
til kommunene, for eksempel gjennom bedre bruk av
leveransemodeller og sourcing.
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For kommunene betyr dette å:

๏ fokusere på fellessystemer som er standardiserte og
konsoliderte
๏ øke effektiviteten av eksisterende systemer og fokus
på muligheter for videreutvikling og bedre utnyttelse
๏ fokusere på kommunikasjon og
kommunikasjonsløsninger internt i kommunene og
eksternt med andre aktører
๏ bedre å ta i bruk de tilgjengeliggjorte kanalene og
systemene
๏ der dette er hensiktsmessig avslutte ikke effektive
systemer og prosesser og erstatte de med nye,
standardiserte alternativer
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FOKUSOMRÅDE 3
INNOVASJON

Vi skal bygge en felles
forståelse og erkjennelse av
hva innovasjon er og hvordan
vi kan bruke dette i
digitaliseringsarbeidet.
For å oppnå ønsket effekt av økt digitaliseringen er det nødvendig med tilførsel av
kompetanse. Samtidig ønsker vi ansatte og ledere som viser egen vilje til utvikling og

Delmål 3.1: Kommunene og DGI skal sammen utvikle og
igangsette leveransemodeller som understøtter
innovasjonsarbeidet i kommunene.
Delmål 3.2: Kommunene og DGI skal i tett samarbeid
skape kultur, system og praksis for innovasjonsarbeid i
kommunene.
Delmål 3.3: Kommunene og DGI skal sammen bidra i realiseringen av
både regionale og nasjonale innovasjonsinitiativ .

innovasjon, og vårt kompetansefokus skal derfor være sentrert rundt å skape «lærende
organisasjoner». Vi ønsker ansatte og ledere som går fra å si «jeg er god» til å si: «jeg vil
bli bedre» 1 - og hvor både suksess og fiasko brukes som lærdom for å oppnå fremtidig
‑

1a

focus on improving – rather than proving - themselves

For oss betyr innovasjon en vellykket
implementering av en kreativ idé.
Ideér som gir bedre løsninger og
tjenester med fokus på gevinstrealisering
og merverdi for kommunene.
Daglig gjøres dette i våre kommuner og i
DGI.
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For DGI betyr dette å:
๏ være en bidragsyter for å bygge felles forståelse og
erkjennelse av hva innovasjon er og hvordan vi kan
bruke denne i digitaliseringsarbeidet.
๏ fokusere på å understøtte innovasjonsarbeidet i
kommunene og styrke håndteringen av kommunenes
iderikdom.
๏ jobbe mer smidig for å respondere raskere på
endringer - innenfor dagens rammevilkår og
styringsmodell.
๏ tilrettelegge for småskala pilotering i kommunene i
samarbeid med DGI og andre interessenter.
๏ legge til rette for en felles plattform for idéfangst,
idéutvikling, idéevaluering og deling av suksesshistorier
og innovasjonsprosjekter, på tvers av kommunene.
๏ bidra til realiseringen av et kommunalt, regionalt
og nasjonalt innovasjonsnettverk gjennom
holdningsskapende arbeid og delingskultur.
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For kommunene betyr dette å:
๏ bidra til realiseringen av kommunale, regionale og
nasjonale innovasjonsinitiativ gjennom
holdningsskapende arbeid og delingskultur.
๏ oppfordre til å synliggjøre initiativ og prosjekter på
tvers av kommuner og sektorer.

๏ stimulere organisasjonen til å etablere en kultur hvor det er lov
å prøve og feile.
๏ oppfordre til samarbeid på tvers av sektorer og kommuner.
๏ mobilisere ansatte gjennom å sette av tid til å arbeide på
tvers gjennom etablerte system-/fagforum for
videreutvikling av eksisterende og nye tjenester.
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