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1  Innledning  
 

Dokumentet beskriver en felles strategi for 
Informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) for kommunene på Øvre 
Romerike fram mot 2020.  IKT strategien 
skal være styrende og sikre en målrettet 
utvikling innen IKT området. Den skal 
videre bidra til at kommunene 
gjennomfører nødvendig omstillings-, 
kompetansehevings- og 
effektiviseringstiltak.  
 
IKT strategien skal understøtte ØRU 
kommunenes ”Strategi for 
kommunesamarbeidet på Øvre Romerike 
(ØRU) fram mot 2020”, og har samme 
tidshorisont. 
Dette kan synes som svært langsiktig sett i 
forhold til den teknologiske utviklingen. IKT 
må imidlertid betraktes som et strategisk 
verktøy som skal støtte opp under 
kommunenes produksjon av tjenester og 
velferd for sine innbyggere på lang sikt. 
Utviklingen fremover vil fortsatt preges av 
stram kommuneøkonomi. Den 
demografiske utvikling vil medføre at 
tjenesteproduksjonen må effektiviseres. 
Volumet av tjenesteproduksjon må kunne 
økes uten økning av antall ansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På tilsvarende måte som for andre ØRU 
strategidokumenter, forutsettes det at IKT 
strategien følges opp med konkrete, 
forpliktende handlingsplaner med 4 års 
perspektiv med en årlig justering. Det 
forutsettes videre at den enkelte kommune 
supplerer handlingsplanene med egne 
lokale IKT handlingsplaner.    
 
Teknologien skal gi innbyggere og 
næringsliv tilgang til et tjenestetilbud av 
høy kvalitativ standard og med god 
tilgjengelighet, åpenhet og innsyn.  
Innføring av nettbaserte tjenester til 
innbyggere og næringsliv vil ventelig 
frigjøre menneskelige ressurser. 
Forutsetningen er forenkling av 
arbeidsoppgaver og -prosesser og 
vridning fra administrativt arbeid til mer 
direkte tjenesteyting. En slik utvikling mot 
såkalt eKommune er i samsvar med 
nasjonale føringer. Kommunene på Øvre 
Romerike ønsker å ha en offensiv 
holdning til dette. 
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2 Utgangspunkt for strategiutvikling 

2.1  Dagens situasjon 
STYRKER 

• Økt politisk vilje til samarbeid 
• Innbyggerne stiller krav 
• Felles moderne IKT-plattform med fiber 

bredbånd 
• Godt tilrettelagt for eTjenester 
• Godt tilrettelagt for organisatorisk samarbeid 
 

MULIGHETER 

• Felles IKT-plattform og bredbånd  
• Gjøre det enkelt for innbyggerne å benytte 

kommunale tjenester via nettet 
• Opplæringsprogram for IKT brukere  
• Handlingsplan med forventede 

gevinster/effekter og tidsfrister for uttak  
• Sette systematisk krav til gevinstrealisering 

og tilbakerapportering ved en hver IKT 
investering. 

SVAKHETER 
• Et høyt og økende kostnadsnivå 
• Manglende endringsvilje politisk og 

administrativt 
• Lang etableringsperiode med varierende 

kvalitet på leveransene. 1  
• Svak IKT organisering og IKT ledelse i 

kommunene  
• Manglende IKT-kompetanse i kommunene – 

manglende systematisk opplæring. 
• Ingen felles oppfatning av hva en IKT strategi 

er og hva den skal brukes til 

TRUSLER  
• Svak økonomi  
• Evner ikke å ta ut de organisatoriske 

gevinstene 
• Politikernes historikk – valg hvert 4. år 
• Vital avhengighet av systemene 

1 Ønsket inn av representantene Nafstad, Almåsvold og Nyhus

2.2 Dagens styrker og 
fremtidige muligheter 

ØRU kommunene har gjennomført en 
bevisst og fremtidsrettet satsing på digitalt 
samarbeid herunder etableringen av et 
felles IKT-selskap (DGI), felles fiberkabel 
og felles programvare. Dette har gitt 
kommunene en unik posisjon for en 
fremtidsrettet videreutvikling av regionen. 
Ved bruk av moderne 
informasjonsteknologi kombinert med 
endringer i organisasjon og arbeidsmåte, 
kan det oppnås betydelige 
effektiviseringsgevinster og bedrede 
tjenester. Mange tjenester kan også 
automatiseres og gjøres stedsuavhengige 
og tilgjengelige døgnet rundt.  
Teknologisk ligger det godt til rette for 
utvikling av elektroniske tjenester som gjør 
at innbygger og næringsliv på mange 
områder kan betjene seg selv. Innføring av 
selvbetjeningsløsninger for innbyggere og 
næringsliv gir tilsvarende muligheter for 
frigjøring av ressurser innad i kommunene. 
I tillegg til effektiviseringsgevinster gir også 
slike løsninger større brukertilfredshet. For  

 
å få til dette er det behov for en mer 
systematisk og metodisk gjennomgang av 
mulighetene. 
 

2.3 Dagens svakheter og 
fremtidige trusler  

ØRU-kommunene har imidlertid til nå ikke 
utnyttet til fulle de muligheter som finnes 
gjennom bruk at moderne teknologi. 
I evalueringer av det digitale samarbeidet 
på Øvre Romerike pekes det på svak 
kompetanse på brukernivå, ikke minst i 
forhold til kapasitet og kompetanse på 
kommunenes IKT styrer- og 
bestillerfunksjon. Det pekes videre på at 
kommunene i liten grad har evnet og eller 
ikke prioritert systematisk arbeide med 
gevinstrealisering. Dette kan skyldes 
manglende bevissthet på forholdet eller 
manglende organisatorisk endringsvilje 
politisk og administrativt. Dette er ikke 
bare en svakhet i dagens situasjon, men 
like mye en trussel mot en vellykket 
gjennomføring av IKT-strategien og 
oppfølgende handlingsplaner. DGI har 
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også i liten grad vært involvert i å sikre 
gevinstrealisering i kommunene, på tross 
av at kommunene både er eiere og eneste 
bruker.  Dagens svakheter og fremtidige 
trusler skyldes mer organisatoriske forhold 
enn teknologiske årsaker. 
 
Strategien og de oppfølgende 
handlingsplaner må hensynta disse 
forhold. Kostnadene til IKT har av 
forskjellige årsaker økt vesentlig i den 
perioden samarbeidet har pågått. Det er 
generelt vanskelig å få gode 
sammenligningsgrunnlag mellom 
kommuner på IKT-området.  
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3 Innsatsområder fra mot 2020 

3.1 Måltavle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Mål 
 
 
 
 
 
 
 
ØRU kommunenes virksomhetsidé 
vektlegger samfunnsmessig bærekraftig 
vekst og utvikling, men poengterer også 
gode livsvilkår. Framover vil det være et 
sentralt hovedarbeidsområde å samordne 
og effektivisere kommunale tjenester og 
administrative funksjoner. Den demo-
grafiske utvikling tilsier at omfanget av 
kommunenes tjenesteyting vil måtte øke.  
Tilgjengelig kompetent arbeidskraft vil 
imidlertid kunne bli mangelvare. IKT er det  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
virkemiddel som i størst utstrekning kan 
kompensere for denne utvikling. Slik det 
også fremgår av ”Strategi for 
kommunesamarbeidet på Øvre Romerike 
(ØRU) fram mot 2020” må vekst og 
utvikling skje innenfor en miljømessig 
forsvarlig og bærekraftig ramme, slik at 
veksten ikke blir et mål i seg selv. 
 
 

3.3 Kritiske suksessfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetlig og overordnet styring, bestilling 
og ledelse er viktig uansett, men spesielt 
innenfor et teknisk komplisert og dynamisk 
område som IKT. Få andre tekniske 
områder har påvirket og påvirker 
organisasjoners utvikling, 

Mål 
IKT strategien skal støtte opp under ØRU 

kommunenes felles virksomhetside: 
bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, 
samordnet tjenesteyting og effektivisering 

 
 

Kritiske suksessfaktorer 
• Styring, bestilling og ledelse 
• Kompetanseheving 
• Gevinstrealisering /omstilling 

Mål 
IKT strategien skal støtte opp under ØRU kommunenes felles virksomhetside:  

bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering 
 

Kritiske suksessfaktorer 
• Styring, bestilling og ledelse 
• Kompetanseheving 
• Gevinstrealisering /omstilling 
 

eTjenester for 
innbygger og 
næringsliv 
• Selvbetjening 
• Gjenbruk av data  
• Automatiserte tjenester  
• IKT servicehjelp og 

støtte 

eSamhandling i helse- 
og omsorgstjenesten 
• Elektronisk 

informasjonsutveksling 
• Innsyn i egne helsedata 
• Fjerndiagnose  
• Informasjonssikkerhet 
 

 

Velferdsteknologi 
• Fremme livskvalitet 
• Funksjonsstøttende 
• Enkelhet og 

brukervennlighet  
• Pålitelighet 
• Reduksjon av 

pleiebehov 
 

Innsatsområder 
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arbeidsprosesser og menneskers måte å 
kommunisere på som IKT. 
 
Både blant kommunenes ansatte og på 
folkevalgt nivå må IKT-kompetansen 
anses som noe svak. Det må derfor 
gjennomføres kompetanseheving innen 
alle ledd i organisasjonen. 
 
Ny teknologi må medføre endrede og nye 
arbeidsprosesser. Det er her mulighetene 
for gevinstrealisering ligger. Flere 
gevinster kan realiseres basert  på 
allerede gjennomførte  utredninger, 
prosjekter og tiltak.  
 

3.4 Valg av innsatsområder  
I denne strategien har en kommet fram til 
tre innsatsområder: 
 

• eTjenester for innbyggere og 
næringsliv 

• eSamhandling i helse- og 
omsorgstjenesten 

• Velfredsteknologi 
 
Beskrivelsen av innsatsområdene 
nedenfor utgjør rammer for 
konkretiseringen i de årlige 
handlingsprogrammene. 
Det er en gjennomgående forutsetning i 
strategidokumentet at klima- og 
miljømessige hensyn ivaretas i det videre 
arbeid.  
 
 

3.5 Innsatsområde 1: 
eTjenester for innbyggere 
og næringsliv 

 
 
 
 
 
 
eTjenester for innbyggere og næringsliv 
handler om å utnytte IKT for å forbedre de 
kommunale tjenester og samtidig bidra til 
øket brukertilfredshet.  
 

3.5.1 Selvbetjening- samhandling 

Erfaringer fra andre virksomheter bl a 
bank og skatteetaten, viser at man ved 
utvidet bruk av selvbetjeningsprinsippet 
oppnår positive effekter både for brukerne 
og organisasjonen. Det er 
ressursbesparende for 
tjenesteleverandøren og tidsbesparende 
for brukeren. Kommunene har i svært liten 
grad utviklet dette området.  
 
Økte muligheter for selvbetjening finnes 
innen alle deler av den kommunale  
tjenesteproduksjon. Kommunene må 
legge opp til et systematisk arbeid for å få 
dette innført der det er mulig og effektivt.  
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 Gjenbruk av data  

I de kommunale og offentlige digitale 
systemer finnes det til sammen store 
mengder data om enkelt personer, 
organisasjoner, næringsliv, eiendommer 
osv. Likevel er det slik at innbyggerne og 
næringslivet i kontakt med kommunene 
må oppgi data som kommunene allerede 
besitter. Årsakene til dette er flere og kan 
bl a skyldes datasystemer som ikke 
”snakker sammen”. Det kan også skyldes 
at man ikke har utnyttet datasystemenes 
mulighet til utveksle informasjon eller det 
kan skyldes tolkning av lover og regler.  
Manglende gjenbruk av data kan av 
brukerne oppleves som frustrerende og at 
organisasjonen er treg. I tillegg er det også 
en økt risiko for feil når samme data må 
lastes inn på nytt i forskjellige systemer. 
En optimal gjenbruk av data i kommunale 
systemer bør derfor tilstrebes.      
 
 
 
 
 
 
 
 

eTjenester for innbyggere og næringsliv 
• Selvbetjening- samhandling 
• Gjenbruk av data  
• Automatiserte tjenester  
• IKT servicehjelp og støtte 

Strategi: 
Gjennomføre systematisk arbeid for å innføre 
selvbetjeningsprinsippet innen de 
tjenesteområder hvor dette er mulig og 
effektivt.   
 

Strategi: 
For å bedre tjeneste og servicenivå vil 
kommunene arbeide for en optimal gjenbruk 
av data som er tilgjengelig i offentlige 
systemer.  
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3.5.3 Automatiserte tjenester 

Flere av de tjenester kommunene leverer 
er regelstyrte og med fastsatte tildelings- 
kriterier.  Denne type tjenester kan 
automatiseres ved at et digitalt system kan 
overta for menneskelig saksbehandling.  
Effekten vil være at brukerne av disse 
tjenestene vil få raskere svar og at 
kommunenes ressursbruk til 
saksbehandling reduseres. Det bør tas en 
gjennomgang av alle kommunenes 
tjenesteområder for å identifisere og 
vurdere automatisering av tjenestene. 
Eksempler: 

• søknad på kulturskole,  
• søknad om barnehageplass, 
• enklere byggesøknader 
• leie av lokaler, 
• helsetjenester, 
• o.s.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 IKT servicehjelp og støtte 

Stadig flere blir i stand til å benytte seg av 
IKT i sine private gjøremål og i sin 
kommunikasjon med offentlige 
myndigheter. Det vil likevel være noen 
blant kommunenes innbyggere som ikke 
vil kunne dette. Det er viktig å sikre at 
disse ikke faller utenfor det kommunale 
tjenestetilbud i en virkelighet som blir 
stadig mer IKT-basert. For å ivareta disse 
grupper må kommunene ha nødvendig 
servicehjelp og støttefunksjoner. Denne 
støtte kan variere fra rene 
servicetorgfunksjoner til å utføre den IKT 
baserte selvbetjening sammen med 
brukeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Innsatsområde 2: 
eSamhandling i helse- og 
omsorgstjenesten 

 
 
 
 
 
 
 
Dette innsatsområdet handler om ØRU-
kommunenes vilje til å bidra med sin del i 
forbedringen av de samlede helse- og 
omsorgstjenester gjennom bruk av IKT 
herunder tilkobling til norsk helsenett. 
 

3.6.1 Elektronisk 
informasjonsutveksling 

Elektronisk pasientjournal (EPJ), 
elektronisk formidling av pasient-
opplysninger, spesialisthenvisninger osv 
er nødvendig for å bedre effektiviteten i 
helsetjenesten.  
Å få dette til er et nasjonalt mål, og det 
legges opp til et helhetlig system basert på 
helsenett og EPJ.  
Kommunens pleie- og omsorgstjeneste 
har ansvar for de største gruppene med 
behov for sammensatte og koordinerte 
tjenester. Pleie- og omsorgssektoren 
står for hoveddelen av kommunikasjonen 
med foretakene i forbindelse med inn- og 
utskriving fra sykehus. Elektronisk 
informasjonsutveksling er i liten grad tatt i 
bruk.  
For å kunne samhandle elektronisk på 
tvers av forvaltningsnivåer og regioner, er 
det nødvendig med pålitelig og godt 
utbygget infrastruktur som er dimensjonert 
for store datamengder. ØRU kommunene 
har infrastrukturen på plass, men ligger 
etter når det gjelder elektroniske 
pasientopplysninger og muligheter til 
utveksling av disse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi: 
Opprettholde nødvendig kapasitet til å yte 
IKTservicehjelp og støtte for å sikre alle 
kommunens innbyggere lik tilgang til 
selvbetjente tjenestetilbud.   
 

eSamhandling i helse- og 
omsorgstjenesten 

• Elektronisk informasjonsutveksling 
• Innsyn egne helsedata 
• Fjerndiagnose 
• Informasjonssikkerhet 
 

Strategi: 
ØRU kommunene vil forsere arbeidet med å 
ta i bruk elektronisk informasjonsutveksling 
mellom nivåer, sektorer og aktører i helse- 
og omsorgstjenesten. 
 

Strategi: 
Etablere automatiserte tjenester på alle 
områder hvor det er mulig og effektivt. 
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3.6.2 Innsyn i egne helsedata 

Gjennom forskjellige systemer har den 
enkelte innbygger tilgang og innsyn til det 
meste av egne personopplysninger. Et 
unntak er egne helsedata. Disse er mer 
vanskelig tilgjengelige og betinger 
personlig fremmøte. Den enkelte 
innbygger har i henhold til 
pasientrettighetsloven rett til å medvirke 
ved gjennomføring av helsehjelpen og til å 
få informasjon samt retten til innsyn i egen 
journal. Ved bruk av elektronisk journal gis 
det i dag en papirutskrift av 
opplysningene. På grunn av manglende 
sikkerhetsløsninger gis ikke pasienten 
innsyn i sin pasientjournal via elektronisk 
kommunikasjon. 
Det er viktig at den enkelte innbygger har 
best mulig innsikt i egen helse av bl.a. 
forebyggende årsaker.  Det vil derfor være 
en fordel om slike opplysninger er lettere 
tilgjengelig for den enkelte innbygger.  

 

 

 

 

3.6.3 Fjerndiagnose 

Moderne teknologi har gjort det mulig å 
foreta undersøkelse og diagnostisering via 
IKT baserte systemer. Dette har frem til nå 
i hovedsak vært forsøkt i områder med 
lange reiseavstander og reisetid. 
Teknologien kan også være relevant i 
områder hvor avstandene er kortere og 
hvor det ville være gunstig for pasienten å 
unngå transport for komme til 
spesialistundersøkelse, f eks 
pleiepasienter.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.6.4 Informasjonssikkerhet 

Innen sine institusjoner og systemer er 
den enkelte kommune ansvarlig for 
informasjonssikkerheten. 
 
Ivaretakelse av sikkerheten er et 
kontinuerlig arbeid, og krever at man hele 
tiden er à jour med den tekniske utvikling 
og foretar jevnlig kontroll med prosesser, 
rutiner og systemer og ansattes 
kompetanse slik at en til en hver tid operer 
i henhold til gjeldende lovverk. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi: 
ØRU kommunene vil arbeide for å få etablert 
systemer som kan gjøre egne 
helseopplysninger lettere tilgjengelig for den 
enkelte innbygger. 
 

Strategi: 
ØRU kommunene vil etablere rutiner som 
sikrer at informasjonssikkerheten hele 
tiden er godt ivaretatt. 
 

Strategi: 
ØRU kommunene vil undersøke muligheter, 
potensiale og mulige gevinster ved å legge til 
rette for fjerndiagnose. 
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3.7 Innsatsområde 3: 
Velferdsteknologi 

 

 

 

 

 
Velferdsteknologi er brukerrettede 
teknologier som har til hensikt å 
understøtte og forsterker brukernes 
trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt 
selvhjulpenhet, medbestemmelse og 
livskvalitet. I enkelte sammenhenger blir 
slik teknologi også omtalt som 
omsorgsteknologi. 
 
Velferdsteknologi omfatter alle typer 
teknologier som har et brukerperspektiv og 
har som formål å bedre kvaliteten av 
velferdstjenester. Dette gir økte muligheter 
for selvhjulpenhet, uavhengighet og 
verdighet for mottakere av helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Bruk av velferdsteknologi i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene skal ikke 
redusere den menneskelige kontakt 
mellom helsepersonell og 
tjenestemottaker, men å bidra til å øke 
den.  
 
Teknologien er under utvikling og 
kapasitet og ressurstilgjengelighet tilsier at 
ØRU-kommunene ikke kan være 
foregangskommuner, men skal likevel 
raskt ta i bruk velferdsteknologiske 
produkter og tjenester etter hvert som 
disse utvikles.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fremtidens eldre vil være mer vant med 
teknologi og man kan derfor se for seg at 
disse vil kunne ha en lavere terskel for å ta 
i bruk velferdsteknologi. Det er uansett 
viktig at utvikling og bruk av ny teknologi 
skjer på en slik måte at det  
sosiale tilbudet bevares, eller aller helst 
bedres. 
 
Suksess vil være avhengig av sosial 
aksept for å ta i bruk roboter og gode 
løsninger på organisatoriske utfordringer 
rundt sensorer i pleie- og 
omsorgssektoren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velferdsteknologi 
• Fremme livskvalitet 
• Funksjonsstøttende 
• Enkelhet og brukervennlighet  
• Pålitelighet 
• Reduksjon av pleiebehov 
 

Strategi: 
ØRU kommunene vil kontinuerlig holde seg à 
jour med utviklingen av relevant 
velferdsteknologi samt vurdere teknologiens 
muligheter, potensiale og mulige gevinster.  
 



Side 11 av 13 

4 Momenter ved oppbygging av handlingsplaner 
 
 

 
 
Figuren over viser en strukturering og avhengighet av de elementer som inngår i utarbeidelsen av 
handlingsplaner.  

 
  

4.1 Innledning – om 
handlingsplaner 

ØRU strategi vil danne rammer for den 
senere konkretisering i handlingsplaner.  
Strategiens ambisjonsivå og oppfølgende 
handlingsplaner vil således være førende 
for de elementer som inngår i IKT 
strategien.  
Føringer: 

• Forpliktende handlingsplaner med 
4 års perspektiv med årlig justering 

• Oppfølging gjennom årlige 
budsjetter  

 

4.2 Ledelse og forankring 
Kommunene må besitte tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet til å følge opp 

strategien ved utvikling og gjennomføring 
av handlingsplanene. Ledelse og styring 
omfatter kompetanse og evne til å være 
en reell og krevende bestiller av 
kostnadseffektive løsninger- og tjenester. 
Dårlig forankring er  generelt en årsak til at 
IKT prosjekter mislykkes. En viktig 
ledelsesoppgave er derfor å sikre 
forankring hos berørte brukere.   
Da kommunene digitalt framstår som en 
kommune, fordre det styringsmessig at 
beslutninger fattes samlet. 
Føringer: 

• Klar beslutningsstruktur. 
• Tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til støtte for 
beslutningstaker.  
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4.3 Programvarebehov 
Det er viktig å sikre at kommunene har en 
helhetlig og hensiktsmessig  programvare-
struktur som i sum dekker det samlede 
behov for systemer. Digitale tjenester til 
innbyggere fordrer som hovedregel 
samspill mellom flere systemer. Det settes 
derfor krav til at systmene kan avlevere og 
motta data for å understøtte de 
prosessene/tjenestene som IKT skal løse. 
ØRU kommunene har som krav at 
systemer skal støtte nasjonale standarder 
og retningslinjer for informasjonutveksling. 
ØRU kommunene vil anskaffe løsninger 
som er utprøvd i markedet. Bruk av fri 
programvare skal vurderes og eventuelt 
tas i bruk når det er forsvarlig med hensyn 
på driftsstabilitet, tilgjengelig kompetanse 
og økonomi. 
 Føringer: 

• ØRU kommunene skal 
opprettholde og vidererutvikle 
standardisering på felles 
programvare. 

• Programvare som anskaffes skal 
støtte  nasjonale standarder og 
krav til informasjonsutveksling. 

• Kommunene søker å benytte ny, 
men utprøvd programvare 

• Løpende vurdere om programvare 
skal anskaffes for egen drift eller 
som fjernleveranse (ASP). 

 

4.4 Teknologibehov 
Det er viktig å sikre at IKT driftsleverandør 
etablerer og vedlikeholder IKT arkitektur i 
henhold til bestillers virksomhetsanalyse 
og definerte mål. Det må påses at 
teknologien sikrer den enkelte innbygger 
og samfunnet tilgjengelighet til data 
samtidig som kravene til konfidensialitet 
og integritet opprettholdes.  
Føringer: 

• I størst mulig grad gjennbruke 
felleskomponenter og kunnskap  

• IKT driftsleverandør skal i henhold 
til bestillers mål etablere og 
vedlikeholde en effektiv IKT 
arkitektur. 

• IKT sikkerhet, med hensyn til 
informasjonssikerhet og 
driftssikkerhet, skal til enhver tid ha 
høy prioritet.  

• Benytte teknologi og løsninger som 
bidrar til redusert miljøbelastning 
og bærekraftig utvikling.  

4.5 Organisering og 
kompetanse 

Kommunene må anlysere sine tjenester 
og hvordan de produseres for å gi 
grunnlag for effektiv bruk av IKT. Dette 
kan gjøres gjennom virksomhetsanalyser 
som også kan tjene som grunnlag for 
oppbygging av IKT arkitektur. 
Føringer: 

• Klare, definerte roller og funksjoner 
felles for kommunene, i den 
enkelte kommune og mellom 
kommune/ne og leverandør av IKT 
tjenester 

• Gevinstralisering skal inngå i alle 
IKT prosjekter og ved 
gjennomføring av omstillings og 
effektiviseringstiltak  

• Tilstedeværelse i strategiske 
nettverk 

 

4.6 Ressurser 
ØRU kommunenes IKT strategi er 
utformet uahenging av hvem som er 
leverandør av IKT tjenester. Det er et mål 
at IKT, i likhet med øvrige sektorer i 
kommunene, drives kostnadseffektivt. IKT 
er imidlertid et område hvor det skjer 
endringer som følge av ny teknolgi, 
endrede markedsforhold mv. Dette vil ofte 
kunne medføre økte kostnader for 
kommunene. I vurderingen av nye 
prosjekter må kost/nytteverdien tillegges 
avgjørende vekt. Alle ØRU-kommuner er i 
en økonomisk situasjon som krever at IKT 
drift kontinuerlig effektiviseres. Dersom 
dette ikke lar seg gjennomføre med 
dagens organisering, må denne vurderes 
relativt tidlig i strategiperioden. 
Føringer: 

• Vurdere om IKT driften er 
kostnadseffektiv 

• Løpende vurdere oppgavefordeling 
mellom kommunene og 
hovedlerandør av IKT tjenester 
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5 Vedlegg  
 
Ordliste:  
ASP  Application Service Provider - en virksomhet (leverandør) som tilbyr 

datatjenester til kunder over et nettverk. Det er en trend mot at private og 
offentlige virksomheter får levert systemer som tjenester i stedet for at 
virksomhetene anskaffer og drifter systemene i egen datahall på egen 
serverpark.  

DGI Digitale Gardermoen IKS. Kommunenes heleide IKT selskap  
eKommune 
 

Betyr at kommunen benytter IKT strategisk ved at tjenester, informasjon og 
forvaltning i størst mulig grad gjøres tilgjenglig for innbygger og næringsliv via 
Internett. En ekommune særpreges med stor grad av interaksjon mellom 
innbygger/næringsliv og kommune via Internett.  

EPJ Elektronisk pasientjournal 
eTjenester  Den enkelte tjeneste, ofte som fullautomatisert tjenste, gjøres tilgjengelig som 

selvbetjeningsløsning for innbygger og næringsliv via Internett. 
Fri programvare Fri programvare er, i følge Free Software Foundation, programvare der 

brukeren har lisensfestet rett til å endre og redistribuere  programvaren. Både 
i Norge og i mange andre europeiske land har fri programvare blitt mer 
utbredt i offentlig sektor. Den største barrieren for å ta i bruke fri programvare, 
er i følge KS, mangel på kompetanse hos brukerne. Et annet moment er 
kompetanse på drift og utvikling av programvaren og sikkerhet for 
driftsstabilitet/ kompatibelt med andre systemer.  

IKT Informasjons og kommunikasjonsteknologi 
IKT arkitektur  
 
Kilde: DIFI 

Begrepet IKT-arkitektur kan forklares som en reguleringsplan for bruk av IKT. 
Hensikten med en slik plan er å bidra til at ulike IKT-løsninger passer 
sammen og kan benyttes i sammenheng. 

IKT sikkerhet 
 
kilde: DIFI 

IKT- og informasjonssikkerhet handler om å beskytte data og systemer mot 
angrep og uhell. 

IKT standarder  
 
 

IKT er i historisk sammenheng relativt ny teknologi. IKT sektoren har vært og 
er preget av få standarder og eller at leverandører har etablert sine, eller 
forsøker å etablere, egne standarder. Staten og KS jobber aktivt for å 
etablere nasjonale standarder, som også for næringslivet og offentlig sektor 
nasjonalt og internasjonalt er en trend, innen IKT sektoren. Utvikling av 
elektroniske tjenester forutsetter standardisering da data forutsetter å flyte 
etter et definert oppsett mellom systemene internt i virksomheten samt til og 
fra eksterne datakilder.   

Virksomhets-
arkitektur/ 
Virksomhetsanalyse 
 
Kilde:  
Direktoratet for 
fovaltning og IKT (DIFI) 

Virksomhetsarkitektur dreier seg om å se virksomheten i et helhetlig 
perspektiv og hvilke prinsipper, metoder og modeller som benyttes for 
hvordan virksomheten organiseres, hvordan forretningsprosessene settes 
opp og hvordan informasjonssystemene og infrastrukturen skal realiseres for 
å understøtte forretningsprosessene. Virksomhetsarkitekturen vil danne 
”bestillingen” til IKT enheten for oppsett av IKT arkitekturen.  

 


