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1. STRATEGISK VEIKART 

 
 

 
 
 
 

 
2. VIRKEMIDLER OG TILTAK FOR Å REALISERE STRATEGIEN 

 

 
Gjennomføring av den digitale samhandlingsstrategien forutsetter etterlevelse av etablert 

styringsmodell og et tydelig mandat til DGI som profesjonell tjenesteleverandør. 

 
 

2.1 IKT-SAMARBEIDETS STYRINGSMODELL 
 

IKT-samarbeidet har en etablert styringsmodell med tett kontakt mellom kommunene og DGI 

på alle nivåer i tjenesteutvikling, drift og forvaltning (ref figur 2). 
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Figur 2 

Styringsmodellen skal bidra til å sikre: 

 at nasjonale krav og føringer til digitalisering blir fulgt 

 at investeringer understøtter kommunenes mål for digitale tjenester for ansatte, 

innbyggere og næringsliv i regionen, helhetlig og samlet. 

 at sektorvise behov blir ivaretatt. 

 at fordeling av roller og ansvar mellom kommuner og DGI er tydelig. 

 
 

Kontrollert forlater vi gamle modeller som datarom, usammenhengende og komplisert infrastruktur 

og en plattform som er utdatert, til moderne skytjenester. 
 

 
Styringsmodellen understøttes av tre plannivåer som tilrettelegger for IKT som et strategisk 

verktøy i regionen: 

 Digital samhandlingsstrategi (dette dokumentet) 

 Budsjett og handlingsplaner (inkludert sektorvis veikart med prioriterte investeringer) 

 Operasjonelle planer (prosjekt og kapasitetsplaner) 
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Styringsmodellen angår alle ansatte i DGI og kommunene. Alle ledere må forstå 

hovedelementene i styringsmodellen og forholde seg lojalt til denne i sin ledergjerning. 

 

De tre plannivåene treffer DGI og kommunene tilsvarende rådmannsforum, sektorforum og 

system-/fagforum. Oppgaver og ansvar fordelt på de tre nivåene finnes i vedlegg “Oppgaver 

rådmannsforum, sektorforum og system-/fagforum”.  

 

DGI har et særskilt ansvar for operasjonalisering av styringsmodellen herunder fasilitering, 

rådgivning og veiledning samt tilgjengeliggjøring av verktøy for styring som for eksempel 

porteføljestyring (idéer, prosjekter, applikasjoner m.fl.).  

 

I 2018 er det åpnet for å iverksette og gjennomføre digitaliseringsprosjekter i egen regi for 

kommunene, utenom handlingsplan og felles finansiering. Formalkravene til styringsmodellen 

skal likevel etterleves (informasjon, rapportering, porteføljestyring). 

 
 

2.2 DGI SOM EN PROFESJONELL TJENESTELEVERANDØR 

 
For å kunne støtte eierkommunene best mulig i digitalisering av kommunale tjenester, vil DGI 

og samarbeidet være tjent med en organisering som går fra å være en tradisjonell 

driftsorganisering til å bli mer fremtidsrettet i sin organisering. Ved å bli mer utviklingsrettet 

enn driftsrettet vil DGI kunne sikre en bedre samhandling på tvers av sektorer med fokus på 

fellesløsninger og helhetlig styring. For å komme dit kreves det omstilling. 
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2.2.1 Tjenestutsetting og sky-tjenester 

 
Ved å tenke helhetlig rundt hvordan vi leverer våre tjenester der rene driftstjenester overlates 

til mulige partnere vil DGI som organisasjon kunne operere etter «en dør inn 

prinsippet» og i større grad være en profesjonell tjenesteleverandør. Dette vil vi kunne gjøre 

på følgende måte: 

 Flest mulig tjenester skal flyttes ut i skyen 

 På veien dit skal vi gå vekk fra tradisjonelle  

tjenesteleveranser når det er strategisk  

hensiktsmessig sektorvis og helhetlig. 

 Eierkommunene skal selv bestemme 

implementeringstakt fordi applikasjon, 

plattform og til dels infrastruktur i skyen  

muliggjør nettopp dette. 

 Organisere DGI som en profesjonell tjenesteleverandør på lik linje med andre 

kommunale og private leverandører fordi kjernekompetanse og teknologisk utvikling 

innen områdene infrastruktur, plattform og applikasjon i større grad kjøpes eksternt. 

 Med en ambisjon om å bevege seg raskt opp i tjenestehierarkiet samtidig som DGI og 

eierkommunene har et etterslep av gammel teknologi, er vi best tjent med en 

kontrollert klatring. 

 Målet er flest mulig tjenester i skyen basert på SaaS (ref. figur) men vi ser at fremtidens 

tjenesteleverandør, i dette tilfellet DGI, vil levere i hele pyramiden enten via egne 

ressurser eller via sourcing. 
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I 2019 er det utarbeidet en strategi for tjenesteutsetting av IKT (sourcingstrategi) for 

kommunene. Denne strategien vil legge forutsetningene for en fremtid der en balanse 

mellom egenproduserte og anskaffede tjenester utgjør et mer fleksibelt og behovstilpasset 

leveranseapparat for digitale tjenester. Gjeldende prinsipper for tjenesteutsetting av IKT 

oppsummeres i figuren over. 
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2.2.2 Ny organisering av DGI 

 

DGI skal organiseres med formål å realisere den digitale samhandlingsstrategien. Krav til 

kompetanse og kapasitet i DGI vil endre seg som følge av digitalisering av kommunenes 

virksomheter så vel som digitalisering av DGI sin egen virksomhet. Organisasjonen skal ha 

klare roller, samhandling mellom rollene og kompetanse og kapasitet. Arbeidsprosessene vil 

være kopi av eller lokal tilpassing av internasjonal og nasjonal beste praksis for 

digitaliserings- og IT-arbeid. 

 

 
Figur 6 
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2.3  SAMHANDLING MELLOM DGI OG KOMMUNENE 

 
God samhandling mellom kommunene og DGI er sentralt for en velfungerende 

styringsmodell. 

 

Figur 6 viser hvordan prosessen fra idé via utvikling til tjenesteleveranse skal gjennomføres. 

Overfor kommunene har DGI rollen som rådgiver, deretter utvikler og langsiktig 

tjenesteleverandør til kommunene. 

 

I hver sektor skapes idéer gjennom innspill fra kommunenes system- og fagfora og 

superbrukere i kommunene. Innspillene håndteres via sektorforum i henhold til årlige 

føringer fra rådmannsforum i tråd med fokusområdene i strategien. 

 

Det konkrete arbeidet med hensyn til alternative digitaliseringsinitiativ, mulige 

samarbeidsparter, teknologivalg og konkrete gevinster skal gjøres gjennom 

porteføljestyringen. Porteføljestyringen gjennomføres i utarbeidelse og oppfølging av årlige 

handlingsplaner. 

 

Den endelige prioriteringen av digitaliseringstiltak gjøres av rådmannsforum og forankres i et 

representantskap og skal være innenfor den årlige avsatte rammen for investering. 

Ansvaret for tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering ligger til hver enkelt kommune. For å 

gevinstrealisere kreves god gevinstplanlegging. Dette er en felles oppgave mellom DGI og 

eierkommunene i et hvert nytt initiativ/prosjektidé. 

 

Prosessen frem til initiativ/prosjektidé handler om en godt forankret idéprosess hvor vi på 

tvers av sektorer beskriver beslutningsgrunnlag og følger steg som vil øke kvaliteten på 

underlaget. I inneværende år (2019) vil vi ha spesielt fokus på nettopp prosess og 

beslutningsunderlag for beslutninger og prioritering til rådmannsforum. 

 

Styringsmodellen åpner for at idéer kan gjennomføres utenfor de vedtatte handlingsplaner og 

årshjul. I strategiperioden vil DGI og eierkommunene ha fokus på smidighet når det gjelder å 

kjøre egne prosjekter med egen finansiering. Samtidig må dette knyttes tett opp til 

sektorforumenes og rådmennenes behov for informasjon, rapportering og porteføljestyring 

gjennom den samme plattformen som for vedtatte handlingsplaner og prosjekter. 
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2.4 ØKONOMI OG FINANSIERING 

 
De langsiktige rammene for investering og driftskostnader er beskrevet i DGI Økonomiplan 

2019-2022 og representerer en videreføring av tidligere års investeringsnivåer. Ønsket om en 

økt digitaliseringstakt bestemmes i stor grad av vedtatte investeringsnivåer. Skal DGI og 

eierkommunene nå målsettingene angitt under strategiske satsingsområder, vil 

investeringsnivåene i perioden 2019-2023 og neste periode bli utfordret. Muligheter for 

tilleggsfinansiering gjennom samarbeid med andre for å øke digitaliseringstakten bør 

vurderes i større grad for å realisere felles strategi. 
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3. PROSESSEN BAK UTARBEIDELSEN AV SAMHANDLINGSSTRATEGIEN 

 

 

Vinteren 2018 besluttet DGI sammen med styret å utarbeide et forslag til en fornyet og forenklet 

IKT-strategi og at det skulle jobbes med å få en bedre fellesforståelse og større eierskap for det 

overordnede strategiske målbildet. Det ble besluttet at alle seks rådmennene med representanter 

for de ulike sektorene samt ledergruppen i DGI skulle delta  i strategiarbeidet. Sammen skulle de 

bidra til å finne løsninger på hvordan DGI sammen med sine eierkommuner kunne leve ut disse 

på best mulig måte. 

DGI ved adm. dir. ble gitt mandat til å igangsette og dokumentere to strategi-workshops 

med rådmenn sammen med en leder fra sin ledergruppe samt ledergruppen i DGI. Etter 

disse to workshopene ble DGI gitt mandat til å igangsette og dokumentere ytterligere 

workshops med alle samarbeidets sektorforumer; helse & omsorg, skole & oppvekst, 

økonomi & administrasjon, teknisk og samhandling & kommunikasjon. Sektorforumene 

består av ledere fra samarbeidskommunene og DGIs forvaltnings- og utviklingsteam (felles 

forvaltning/tjenesteutvikling). I alt drøyt 40 deltakere var på workshop som fant sted i 

september 2018. Et av sektorforumene måtte ha en ekstra runde i november 2018. 

Hensiktene med strategi-workshops har vært å bidra til felles målbilde for digitalisering 

i eierkommunene/kommuneadministrasjonene og DGI. 

Alle kommunene ble i forkant av første workshop invitert til å komme med innspill til de 

respektive kommunenes største og viktigste utfordringer de neste årene samt hvordan 

informasjon og teknologi (digitalisering) vil kunne bidra til å håndtere disse utfordringene. 

Målet med bred involvering er å skape et felles ”drømmebilde” som input til felles visjon. 

Kommunene skulle også i felleskap prioritere de viktigste av styrkene, svakhetene, 

mulighetene og truslene i forhold til felles strategisk retning. Basert på dette var det ønske 

om at alle kom med input til prioriterte overordnede mål og fokusområder som danner 

underlag for vårt felles veikart /-siders plan. I tillegg til å også gi DGI tydeligere rammer, har 

det vært et mål med bred og aktiv involvering for å sikre økt stolthet, begeistring og lyst til å 

gå videre sammen fordi vi eier strategiplanen sammen. 
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Gjennomførte samlinger: 

 Workshop med rådmenn i april 2018; fokusområder i felles strategi 

 Workshop med alle sektorforumer september 2018; hovedmål og delmål for hvert 

fokusområde og for hver sektor 

 Workshop med teknisk sektorforum desember 2018; hovedmål og delmål for teknisk 

sektor 

 Workshop med ledere av sektorforum februar 2019; forslag til å samle like delmål 

 Workshop med digitaliseringsansvarlige februar 2019; forslag til å samle like delmål 

 Første utkast til digital samhandlingsstrategi sent på høring til sektorforumledere og 

presentert for rådmenn i februar 

 Workshop med rådmenn for innspill til revidert dokument i april 

 Avstemming av revidert innhold til digital samhandlingsstrategi i april 

Som en del av strategiarbeidet høsten 2018 ble det gjort et forberedende arbeid på 

drivkrefter og til dels sentrale trender. Dette arbeidet finnes i dokument «drivkrefter og 

konkurransemessige forhold.pdf». I tillegg er det utarbeidet en SWOT-analyse som 

bakgrunn for strategien. Dette arbeidet er oppsummert i dokument «SWOT-analyse IKT-

samarbeidet i øvre Romerike 2018» 
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