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2 INNLEDNING 
Digitalisering skal skape gevinster, og denne digitaliseringsstrategien er en felles ramme for hvordan disse gevinstene 

skal skapes. Gevinster oppnås ikke gjennom investeringer i digitale løsninger alene, men gjennom endringer i 

arbeidsprosesser.  

De fleste arbeidsprosesser som utføres i en kommune er ledd i et tjenestetilbud til enten innbyggere, organisasjoner og 

næringsliv, eller ansatte. Målet er at prosessene i så stor grad som mulig skal automatiseres der det gir en gevinst. 

Digitaliseringsstrategien er et felles dokument for de handlingsplanene som utarbeides innenfor skole, helse og omsorg, 

digital forvaltning og IT. Digitaliseringsstrategien gir derfor et utdrag av de tiltakene som skal iverksettes innenfor 

sektorene. Den skal også være et middel for å øke samarbeidet i kommuneforvaltningen. 

Digitaliseringsstrategien vil stille krav til robuste og gode tekniske IT-løsninger. 

For å vise hvor vi ønsker at digitaliseringsstrategien skal bringe oss kan vi benytte følgende bilde: 

Som innbygger/virksomhet i Vennesla kommune i 2016 har man et digitalt førstevalg 

Jeg skal bruke systemer som er enkle, selvforklarende og kan gi meg den informasjonen jeg trenger når jeg trenger det. 

Som ansatt i Vennesla kommune i 2016  

IT løsninger som gjør de ansatte i stand til å jobbe mer effektivt med en bedre kvalitet på sluttproduktet. De data som 

skapes skal flyte fritt mellom systemene og kunne gjenbrukes i andre systemer. IT løsningene skal hjelpe med å få tak i 

riktige opplysninger i alle oppgaver som skal utføres. 

Vennesla kommune i 2016 

IT-løsninger skal bidra til effektiv kommunal drift, og føre til besparelser for kommunen totalt sett. 

2.1 BAKGRUNN 

Vennesla kommune utarbeidet sin første 4 årlige IT-strategi i 2011. Dette var en 4 årlig strategi knyttet opp mot 

kommunens økonomiplan. Strategien ble revidert etter 2 år og har fungert som et godt styringsdokument for 

kommunen.  

2.2 KOMMIT-PROGRAMMET 

KS-etablerte dette i mai 2012 som et program for IKT-samordning i kommunesektoren. Programmet skal gå ut 2015. 

2.2.1 PROGRAMMETS VISJON 

En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. 

Det foreligger seks strategiske føringer for digitalisering av kommunal sektor  

 Skape digitale tjenester sammen med innbyggere, næringsliv og ansatte (samskaping): Digitale tjenester 
skapes sammen med brukere, ansatte i kommuner og andre interessenter i fellesskap.  

 Jobbe for økt samhandling i kommunesektoren: Fellesløsninger for funksjonalitet og standarder for 
arkitektur deles på tvers av kommunene.  

 Forbedre samhandling mellom stat og kommune: Felles kommunal IKT-arkitektur muliggjør at lokale 
fagsystemer og nasjonale og kommunale fellesløsninger snakker sammen.  



Digitaliseringsstrategi - Vennesla kommune 2015-2019 

 

3 
 

 Bruke felles kommunal IKT-arkitektur: Bruk av verktøykasse for felles kommunal IKT-arkitektur som 
inneholder beskrivelse av brukerreiser, felles kommunal tjenesteplattform, grunndata fra kommunale og 
nasjonale registre, nasjonale og kommunale fellesløsninger, fagsystemer, infrastruktur, standarder og 
grensesnitt.  

 Realisere gevinster: Kostnader og effekter måles i alle prosjekter.  
 Øke digital kompetanse: Økt kompetanse om digitalisering, behovsstyrt tilnærming, fellesløsninger og 

arkitektur sørger for at kommunene settes i stand til å nå visjonen.  
 

Skissen på nedenfor viser hvordan KS ser for seg at interne og eksterne løsninger kan integreres. Ved bruk av den felles 

kommunale integrasjonsplattformen skal man enkelt kunne realisere nye løsninger. Støttesystemer og fagsystemer skal 

også kunne kommunisere via den samme plattformen og alle disse tjenesten behøver da ikke nødvendigvis kjøres 

innomhus. Man kan da med andre ord kjøre noe selv og noe som rene tjeneste leveranser.  
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2.3 STATUS 

 Vennesla kommune har i dag 1340 brukere i sine administrative systemer 

o 660 brukere i sikker sone 

o 160 brukere i åpen sone 

o 520 brukere i skolen 

 Ca. 400 mobiltelefoner/nettbrett hvorav ca. 350 er koplet opp mot kommunal epost og kalender 

 Brukere fordelt på ca. 35 lokasjoner 

 Ca. 1800 elever som bruker skoleløsningene 

 Ca. 50 forskjellige datasystemer er i bruk 

 3,6 årsverk knyttet til IT, samt en lærling 

STYRKER 

 Liten og fleksibel IT-tjeneste 

 Kompetente ansatte 

 Nærhet til ansatte / IT 

 Kommunestørrelse som gir mulighet for oversikt og kjennskap til det som skjer 

 Kostnadseffektiv drift 

UTFORDRINGER 

 Kompetanse hos brukerne 

 Strategisk IT kompetanse hos ledere  

 Behov for en grenseoppgang mellom IKT og andre tjenesteområder 

 Bedre samhandling mellom systemer 

 Bedre prosedyrer knyttet til anskaffelse av nye systemer – Sørge for at man jobber og tenker tverrfaglig i alle 

anskaffelsesprosesser 

 Bedre struktur på support til brukere 

 Tydeliggjøre krav til systemansvarlige / IT ansvarlige på skolene 

 

TEKNOLOGISKE TRENDER 
De trendene som kommer til å påvirke Vennesla kommune i en eller annen form de nærmeste årene er: 

Sourcing 
Sourcing har en veldig glidende overgang til Skytjenester, men her velger vi å definere der som «Å sette bort drift av IT- 

løsninger til en bestemt ekstern leverandør» 

Vennesla kommune drifter i hovedsak sine IT løsninger selv og i eget hus. Dette er en løsning som har fungert godt og er 

kostnadseffektiv for kommunen. Flere av kommunene i Knutepunkt Sørlandet er i ferd med og outsource sine IT 

tjenester til Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT) som er et interkommunalt samarbeid mellom 

kommunene Kristiansand, Songdalen, Lillesand, Iveland og Birkenes. 

Vennesla kommune har i likhet med Søgne kommune foreløpig valgt å stå utenfor dette samarbeidet. Slik situasjonen 

er pr. i dag vil en ikke anbefale at en endrer på dette. I de nærmeste årene må vi imidlertid ha en løpende vurdering av 

hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere kommunens IT-arbeid. Dette må bl.a. vurderes i lys av eventuelle 

oppgave- og strukturendringer som måtte komme. 
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Skytjenester 
Skytjenester er kort fortalt et nettverk av eksterne servere på internett for å lagre, håndtere og behandle data i 

motsetning til å ha det på egne servere i eget bygg. Vennesla kommune har i dag kun et fåtall tjenester i skyen, men 

bruken av denne type løsninger vil sannsynligvis øke i perioden. Bakgrunnen for dette er bl.a. leverandører som bare 

tilbyr skyløsninger, samt begrensede ressurser i intern IT-tjeneste. Det vil ikke være mulig å håndtere all veksten lokalt.  

Skytjenester kan også være tilgjengelighet til interne data. Man lager da en intern sky for og tilgjengelig gjøre interne 

data via internett for ansatte. I forhold til mobilitet vil dette være noe det må ses på i strategiperioden. 

Servere 
De tradisjonelle rack serverne blir mindre og mindre aktuelle og disse brukes mer til spesielle oppgaver. Omfang av 

viritualisering øker og det er kun unntaksvis at man kjører dedikerte fysiske servere til noe som helst lenger. 

Det har i mange år vært kjørt på Blade servere og vi bruker virtualisering i stor grad. Dette har gitt gevinster i forhold til 

mindre strømforbruk og betydelig færre fysiske servere. 

Nettverk 
«Internet of things» er et begrep som ofte brukes. Kort kan det beskrives slik at stadig flere enheter skal kommunisere 

på virksomhetens nett og over Internett. Dette gjelder selvsagt PC-er, nettbrett og smarttelefoner, men også 

alarmsystemer, overvåking og sensorer som f.eks. i Smarthus. Alt dette skal kommunisere over nett til en eller annen 

sentral og stiller helt andre krav til nettverk enn tradisjonell bruk har gjort med det resultat at nettverkene må designes 

og skaleres annerledes enn hva som har vært vanlig. For hvert apparat som tilkobles en virksomhets nettverk øker også 

sjansen for at virksomheten blir angrepet og slått ut på grunn av feil, sikkerhet blir derfor bare enda viktigere fremover.  

Applikasjoner 
Stadig flere systemer og løsninger som tradisjonelt har måttet installeres på lokal infrastruktur leveres nå som en 

tjeneste fra applikasjonsleverandør (SaaS). Trenden er at dette vil bli mer og mer vanlig fremover. I offentlig sektor vil 

KommIT lage flere fellesløsninger som vil forenkle integrasjon mellom det som fortsatt vil være lokalt og det som vil bli 

levert som eksterne tjenester. SvarUt er et eksempel på en løsning som allerede er etablert og flere vil komme. 

Brukerutstyr 
Den tradisjonelle PC-en vil fortsatt eksistere, men bærbare maskiner vil nok for mange erstattes med nettbrett. I en 

kontorsituasjon vil bruker sette nettbrett i dokking hvor man har ekstern skjerm, mus og tastatur. For de som ikke har 

behov for å ta sin enhet ut av hus vil bruk av tynnklienter sannsynligvis øke. Disse vil selvsagt ha full multimedia støtte 

og for øvrig fungere som PC, men med langt lavere strømforbruk og lengre levetid.  

Bring Your Own Device (BYOD) 
Den nye generasjon brukere har helt andre forventninger og krav til brukerutstyr enn vi har sett frem til nå. De vil 

kunne velge selv hva de skal jobbe på. Dette vil stille krav til at IT kan levere applikasjoner sømløst uavhengig av utstyr.  

Mobilitet 
En voksende trend er mobilitet. Mobilitet handler om terminalen (mobil, nettbrett eller nye devicer som kommer) du 

alltid har med deg og informasjon som alltid er tilgjengelig levert over Internett. IT-løsninger må derfor være tilpasset 

mobilitet og løsningene må være plattform uavhengige. Hvilke enheter som blir brukt vil brukeren i større grad 

bestemme selv (BYOD).  
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2.4 MÅL 

Kommunens mål og satsningsområder for IT bygger på statlige føringer, KS sin digitaliseringsstrategi og IT-strategi for 

Knutepunkt Sørlandet. 

2.4.1 HOVEDMÅL 
Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der publikum, samarbeidspartnere og/eller ansatte er 

tjent med det. 

2.4.2 EFFEKTMÅL 
 Vennesla kommune blir mer åpen og tilgjengelig, slik at det blir enkelt for publikum å nå oss 

 Effektivitet og kvalitet på tjenestene blir bedre 

 Økt bruk av IT kan frigjøre ressurser, som igjen kan brukes på andre områder 

 Heving av de ansattes digitale kompetanse 

 Utvikle mer fullautomatiske prosesser 

2.4.3 TEKNOLOGISKE MÅLSETNINGER 
Gjennomføring av denne digitaliseringsstrategien krever at teknologien som ligger i bunnen er robust nok til å 

understøtte de løsninger som skal kjøre. De teknologiske forutsetningene blir ikke oppfylt av seg selv, men krever en 

langsiktig tankegang og god kjennskap til de prosessene som finnes. Ved gjennomføring av denne 

digitaliseringsstrategien ligger det også implisitt at teknikken bak løsningene må være tilpasset de løsningene som 

velges.  

Integrasjoner mellom løsninger stiller også krav til at løsningene er i korrekt og oppdatert versjon.  Frekvensene på 

oppdatering av systemer vil som en konsekvens av integrering mellom systemer dermed øke. 

For å kunne opprettholde en stabil drift av de tekniske løsningene inngås det ved anskaffelse av en 5 årlig supportavtale 

med leverandør på den enkelte enhet. Vi anser 5 års levetid på teknisk utstyr som fornuftig med hensyn til stabilitet og 

oppetid.  
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4 SEKTORIELLE SATSNINGSOMRÅDER 

4.1 ELEKTRONISK SAMHANDLING I HELSE OG OMSORGSEKTOREN  

Vennesla kommune skal gi helhetlige, effektive og faglig forsvarlige omsorgstjenester til innbyggerne. 

Befolkningsprognoser viser en stor økning i antallet eldre i årene fremover, samtidig som vi får forholdsvis færre yngre. 

Det vil si at mange vil trenge tjenester, og det vil være færre til å utføre disse tjenestene. I tillegg vil det komme nye 

brukergrupper, og vi må påregne økning og kontinuerlig endring av omsorgstjenesten. IT er et viktig virkemiddel for å 

oppnå økt effektivitet og kvalitet i både produksjon og virksomhetsstyring.  

DAGENS SITUASJON 
Den tekniske plattformen/infrastrukturen er på plass. Utstyr situasjonen(PC-er, skrivere, kabling m.m.) er p.t. rimelig 

god, men det vil være behov for ”løpende” supplering, bl.a. fordi antall brukere vil øke i forbindelse med at nye IT - 

funksjoner/tjenester tas i bruk.  

El-meldingsutveksling (Helsenett) er tilknyttet og i bruk mellom kommunen og Vennesla legesenter, Sørlandet sykehus, 

NAV, samt fysioterapeuter i Vennesla og Iveland, både private og kommunale.  

Visma Samhandling Arkiv: Hel-elektronisk arkivsystem for brukeropplysninger er innført og i bruk både innenfor helse 

og omsorg og barnevernet. Innføringen har gjort at vi har et godkjent arkiv i sikker sone som brukes til å ivareta 

behovet for arkivering av sensitiv informasjon på flere sektorer.  

Mobil omsorg ble tatt i bruk i hjemmetjenesten i juni 2014. Ansatte lærer seg lett å bruke verktøyet og opplever det 

som gøy, lærerikt og tidsbesparende. Rapportskrivingen foregår nå hos brukeren, noe som gir bedre kvalitet, mindre 

stress og mer fornøyde ansatte.  Gjennom bruk av løsningen håndteres den økte brukermassen uten å leie inn flere 

vikarer.  

Sykepleierhåndboken som brukes til oppslagsverk er godt benyttet, og integrert i fagsystemet.  

Veilederen.no er tatt i bruk innenfor hele sektoren og er et nyttig verktøy for både ledere og ansatte. 

Det skal lages en egen plan med strategi for videre utvikling av velferdsteknologi i Helse og omsorgssektoren.  
Denne skal omfatte utvikling av: 
 

 trygghetspakker og ellers teknologiske løsninger som skal dekke utfordringer hos brukerne i forhold til kognitiv 
svikt, fall og ensomhet. 

 
Trygghets- og sikkerhetsteknologi 
Dette omfatter teknologier som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. 
Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen.  
 
Kompensasjons- og velværeteknologi  
Dette omfatter teknologier som bistå når f.eks. hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen 
omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme.  
 
Teknologi for sosial kontakt 
Dette omfatter teknologier som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. 
videokommunikasjonsteknologier/telefon, alarmmottak, kommunalt versus interkommunalt mottak og 
utlån/visningsarenaer 
 
Smarthusteknologi brukes ved behov, men det er viktig å følge utviklingen her. Det foregår utprøvinger av 
velferdsteknologi og det er enkelt utstyr til visning på Venneslastua. Vi er med i nettverk for velferdsteknologi i regi av 
Knutepunkt Sørlandet. 
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Vi har et fast samarbeid om Profil (dokumentasjon- og saksbehandlersystem for Pleie og Omsorg) med de kommunene i 
Aust- og Vest Agder som bruker systemet.  
 
Ellers deltar vi i et prosjekt ”Grandma on web” som er i EU regi. Universitetet i Agder, Knps, Lillesand og Vennesla 
kommune er med i prosjektet fra Norge.  
 
Ved innføring av ny teknolog må det tas høyde for tid til innføring, bruk og oppfølging. Kompetanseutvikling er 
nødvendig for full utnyttelse av systemene. 

 

MÅL 

• Velferdsteknologi skal brukes av alle som har behov 

• Økt bruk av IT skal gi effektiv arbeidsflyt og tilpasset kvalitet på tjenestene, samt bidra til å møte 

morgendagens utfordring med manglende arbeidskraft 

• Omsorgstjenestens ansatte skal ha kompetanse til å bruke IT- verktøy effektivt 

TILTAK 2015 

 Ny plan for Velferdsteknologi i Helse og omsorgssektoren vil være klar innen 2014. Det vil være viktig å følge 

opp og gjennomføre de tiltak som står i den 

 Utrede en utvidet bruk av fagprogrammet Profil  

 Samhandling internt og eksternt for å se mulighet for at forskjellig fagsystemer kommuniserer. F.eks. 

fagsystem som brukes av fysioterapeuter, legesenter, hjemmetjeneste (pro med og profil arkiv) samt program 

som samhandler mellom SSHF, kommuner etc. 

 Utvide bruk av Mobil omsorg til også å gjelde andre enheter eks. psykisk helse og habilitering 

  Utrede og evt. å gjennomføre en utvidet bruk av systemet Mobil omsorg 

 Eget verktøy for individuell plan 

TILTAK 2016 

 Utrede og lage kvalitetssystem 

 Samhandling med brukerne. Følge utviklingen av Helsenett    

TILTAK 2017 

 Gjennomføre tiltak etter plan for Velferdsteknologi 

TILTAK 2018 

 Gjennomføre tiltak etter plan for Velferdsteknologi 
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4.2 OPPVEKST OG UTDANNING 

Barnehagene har nådd mange av sine mål fra sin forrige plan. Utstyr som Smart Board og I-pad er kjøpt inn, og 

kunnskap om og ferdigheter i bruken av utstyret har økt. Likevel må det arbeides med utprøving og 

kompetansespredning. 

Målene fra grunnskolens forrige plan er i varierende grad nådd. Infrastrukturen begynner å bli bra. I tråd med 

strategien har utstyr blitt oppgradert, elev-pc-parken jobbes kontinuerlig med, og det er ikke langt igjen før vi i 

Vennesla kan si at alle ordinære undervisningsrom er digitale. Det er viktig at barnehager og skoler følger opp med 

langsiktige budsjett for investeringer i digitale verktøy, i tråd med målene i denne strategien. Hvis ikke blir det vanskelig 

å følge rammeplan for barnehager og å nå kompetansemålene i LK06 der IKT er grunnleggende ferdighet i alle fag. 

Denne digitaliseringsstrategien henger nøye sammen med de lokale læreplanene for IKT i skole og plan for bruk av IKT i 

barnehagene, som skal utarbeides i løpet av 2014/2015. 

Videre er det gjort erfaringer med bruk av tykke/tynne klienter som har ført til at en nå er tilbake på standardiserte 

elev-PCer. Læringsplattformen It’s learning er i stadig utvikling, men det gjenstår noe arbeid med kompetansespredning 

for å få fullt utbytte av denne, både for elever og lærere. 

I denne digitaliseringsstrategien videreføres hovedsatsingsområdene fra den forrige strategien, både for barnehage og 

skoleområdet. Utviklingen innen IKT går veldig fort, og det er viktig å være bevisst på hvilke verktøy som til enhver tid 

gir best muligheter for kommunikasjon og læring. Vi er i undervisningssektoren inne i et paradigmeskifte der den 

tradisjonelle kunnskapsformidlingen dreies over mot kunnskapsinnhenting og refleksjon. Dette stiller store krav til 

omstillinger av både holdninger og metoder, og til strategisk planlegging av investeringer. Denne strategien skal i 

hovedsak bidra til det siste, og den er for barnehage og skole bygd opp innen tre hovedområder: 

- digitale verktøy fremmer informasjon og kommunikasjon 

- digitale verktøy fremmer læring gjennom variert lek og aktiviteter 

- tekniske løsninger fremmer læring gjennom variert lek og aktiviteter 

Innen hvert område er det satt opp delmål og tiltak for barnehage- og skoleeier, ledelse, ansatte, barn/elever og 

foreldre.  

Videre omtales økonomi og innkjøp med vedlegg som viser antatte kostnader for investeringer, og til slutt en del om 

kompetanseheving.  

Alle barn, unge og voksne i barnehager og skoler i Vennesla kommune er digitalt kompetente. 

Definisjon av begrepet digitalt kompetent: 

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale 

medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som 

å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og 

kritisk måte. 

4.2.1 TEKNISKE LØSNINGER SOM FREMMER LÆRING GJENNOM VARIERT LEK OG AKTIVITETER 
Delmål: ansatte og barn har god tilgang til utstyr og løsninger som er tilknyttet eventuelle standardiserte fag- og 

fellessystemer. Disse sikrer enkel tilgang og lavt brukergrensesnitt for alle brukere, og sikker håndtering av 

personopplysninger. 

TILTAK FOR BARNEHAGENS LEDELSE 
 ha langsiktig plan og budsjett for innkjøp og bruk av IKT-utstyr til ansatte og barn. Dette rapporteres jevnlig til 

barnehageeier, i tråd med denne digitaliseringsstrategien 

http://no.wikipedia.org/wiki/Ferdighet
http://no.wikipedia.org/wiki/Kunnskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Kreativitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Digitale_medier
http://no.wikipedia.org/wiki/Digitale_medier
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 sørger sammen med IKT-avdeling i kommunen for stabile løsninger for bruk av digitale verktøy (nettilgang, ev. 

trådløst nett etc.)  

 ha rutiner for sikker håndtering av personinformasjon i ulike systemer 

TILTAK FOR BARNEHAGENS ANSATTE 
 barnehagelærere har egen bærbar PC 

 øvrige ansatte har tilgang til PC 

 ha tilgang til nettbrett og Smart Board for trening av egne ferdigheter 

TILTAK FOR BARNA 
 ha på hver avdeling tilgang på 4 nettbrett og 1 pc 

 ha tilstrekkelig tilgang til Smart Board  

4.2.2 TEKNISKE LØSNINGER OG UTSTYR SOM FREMMER LÆRING 
Delmål: Ansatte og elever skal ha god tilgang på utstyr som er tilknyttet standardiserte fag- og fellessystemer. Disse 

sikrer enkel tilgang og lavt brukergrensesnitt for alle brukere, og sikker håndtering av personopplysninger. 

TILTAK FOR SKOLENS LEDELSE 
 ha langsiktig plan og budsjett for innkjøp og bruk av IKT-utstyr til ansatte og elever, som rapporteres 

jevnlig til skoleeier, i tråd med digitaliseringsstrategien 

 ha tilstrekkelig utbygd trådløst nett, dvs. tilgang til trådløst nett i alle undervisningsrom 

 ha rutiner for sikker håndtering av personinformasjon i ulike systemer, gjennom bruk av FEIDE. 

TILTAK FOR SKOLENS ANSATTE 
 hver lærer har tilgang til egen PC, enten bærbar eller stasjonær 

 andre ansatte har tilgang til PC for å kunne gjøre sin jobb 

 følger rutiner og prosedyrer for bruk av fag- og fellessystemer 

 kjenner godt til og følger rutiner for sikker håndtering av personopplysninger 

TILTAK FOR SKOLENS ELEVER 
 på alle trinn videreføres dekningsgrad for PC fra forrige strategi: 

o på barnetrinn (1.-7. trinn): minimum 5 PCer per ordinært undervisningsrom 

o på ungdomstrinn: 2 elever per PC i tillegg til datarom 
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4.3 DIGITAL FORVALTNNG 

HJEMMESIDE 

Hjemmesiden er grensesnittet ut mot innbyggere og næringsliv. Vi lanserte sammen med kommunene i Knutepunkt 

Sørlandet ny hjemmeside i juni 2010.  

 
Portalen (hjemmesiden) må gjøres mobiltilpasset, noe som vil gi brukerne nettsidene raskt og enkelt. Som følge av at 

våre innbyggere er mobile forventer de det samme av kommunen.  En naturlig følge av dette er å tilby søknadsskjema 

på mobile flater slik at publikum kan søke tjenester hvor som helst og når som helst. 

INNSYN 

Media og innbyggere har blitt mer opptatt av innsyn og dialog. Fædrelandsvennen har i en artikkelserie kalt 

«Sørlandsporten» satt søkelys på hvorvidt postlistene til kommuner og offentlige etater er digitale og søkbare. 

Bakgrunnen for dette har vært det offentliges lite brukervennlige måte å presentere postlisten på. Fire kommuner i 

Agder har søkbare postlister med arkiv og Fædrelandsvennen skriver følgende: «Disse kommunene har digitalt 

søkbare postlister og digitalt tilgjengelig arkiv og burde være forbilde for de øvrige kommunene i Agder». 

Forespørsel om innsyn i offentlig journal har økt betydelig de to siste årene.  20 % stilling brukes til kontroll av 

offentlig journal samt behandling av innsynsforespørsler.  Det finnes løsninger med søkbar postliste med/uten arkiv 

og postliste uten søkemotor. Vår postliste er uten søkemotor, og gir dermed ikke mulighet for fullpublisering av 

dokumenter. Søkbar offentlig journal innføres fra 2017. 

Som en forutsetning for effektive selvbetjeningsløsninger må informasjon gjøres tilgjengelig for innbyggere og andre 

interessenter. Tilgjengeliggjøring av flere elektroniske skjema og politiske saker vil gi innbyggerne en bedre service og 

samtidig kunne bidra til å øke innbyggernes politiske engasjement.  Når det gjelder dokumenter fra politiske møter så 

blir disse i dag publisert på hjemmesiden i PDF-format og er ikke søkbare.  Forrige IT-strategi hadde som mål og tiltak å 

innføre «Kommunal for internett» (søke-/publiseringsverktøy for politiske møter). Systemet vil gjøre det mye lettere for 

innbyggere/næringsliv/samarbeidspartnere å søke etter saker som har vært oppe til politisk behandling. Kommunen 

ønsker å bli mer åpen og tilgjengelig, og å utvikle mer fullautomatiske prosesser.  «Kommunal for internett» 

videreføres fra forrige strategi. 

SOSIALE MEDIER 
Vi har siden juni 2010 hatt en offisiell Facebook side. I tillegg til hovedsiden har Moonlight, Frisklivsentralen og 

Kulturhuset egne Facebook sider. Det ble ved oppstart i 2010 laget «Retningslinjer for Vennesla kommunes 

tilstedeværelse i sosiale medier». Disse må revideres og de bør lages i tråd med KS sitt «Veikart for sosiale medier i 

kommunesektoren». Det må skilles mellom retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier og hvordan kommunen 

skal opptre på sine offisielle kontoer.   

Facebooksiden brukes daglig til å kunngjøre planer, krisekommunikasjon, nyheter innenfor kultur, kinoprogram.  

INNBYGGERVARSLING VIA SMS 
Det er ønskelig å ta i bruk en varslingstjeneste via SMS som kan benyttes til å varsle om kritiske hendelser som 

gasslekkasjer, ras eller flodbølger, eller mindre kritiske hendelser som endringer i vannforsyning, stenging av veg/vann 

o.l.  Enhet for teknisk forvaltning har i dag en løsning til utprøving for varsling av f.eks. stenging av veg. Valg av 

leverandør må samkjøres slik at man får et felles system for planlagte og uforutsette hendelser.  

MÅL: 
 Mer brukervennlig nettside tilpasset mobile enheter 

 Tilby brukervennlige og sikre digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og ansatte 

 Sikre varsling i forhold til krise/beredskap/påminnelse/innbyggerinfo 
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TILTAK: 
 Tilpasse nåværende hjemmeside til mobile arbeidsflater 

 Alle skjema skal være elektroniske innen 1.1.2016 og være tilpasset mobile enheter 

 Pålogging med ID-porten skal være standard 

 Ta i bruk SvarUt/Svar Inn i 2015 

 Tegne avtale med DIFI om bruk av «Kontakt- og reservasjonsregister» 2014/15 

 Offentlig journal gjøres søkbar - første halvår 2017 

 Dokumenter fra politiske møter gjøres søkbare – videreføres fra forrige strategi 

 Anskaffe system for varsling i krisesituasjoner o.l. 

 Revidere «Retningslinjer for Vennesla kommunes tilstedeværelse i sosiale medier» 

 Gjennomføre kampanje for å få flere over på e Faktura og/eller Avtalegiro – 2014 eller 2015 

 

4.3.1 DIGITAL DIALOG – ANSATTE 

Dagens situasjon: 

I strategisk IT-plan 2013 – 2016 er følgende overordnede mål satt opp: 

Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller 

publikum er tjent med det. 

Videre er noen av effektmålene i IT-planen: 

 Økt bruk av IT kan frigjøre ressurser, som igjen kan brukes på andre områder 

 Utvikle mer fullautomatiske prosesser 

 
 

EDAG (ELEKTRONISK DIALOG MED ARBEIDSGIVERE) 

EDAG-prosjektet trer i kraft fra 1.januar 2015 og det kan kort forklares med at a-meldingen er en digital samordnet 

innrapportering om inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger som sendes via ALTinn til NAV, SSB og 

Skatteetaten. Altså alle opplysninger rundt et arbeidsforhold innberettes via a-meldingen med det formålet å forenkle 

arbeidsgivers innrapportering. 

A-meldingen erstatter: 

 Lønns- og trekkoppgave 

 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver 

 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 

 Oppgave til lønnsstatistikk (SSB) 

 Melding til AA-registeret 

 Deler av inntekts- og skatteopplysningsskjema 

 
HRM (LØNNS – OG PERSONALSYSTEM) 
Dagens lønns- og personalsystem er hovedsystem for utbetaling av lønn, datafangst av personalopplysninger, 

kompetanseoversikt, rapportering til offentlige myndigheter mv. 

Mange av prosessene ut og inn av systemet er ikke integrert med HRM i dag. Dette gjør at man har risiko for at data 

forringes eller blir feil. For å kunne bidra til både effektivitet og god kvalitet på datafangst, må det vurderes å innføre 

flere elektroniske prosesser på de viktigste dataene. Dette er i første rekke personalmeldinger, reiseregninger, 

timelister. Det er også mindre prosesser og moduler som kan implanteres for at HRM skal bli et fullverdig mastersystem 

for kommunen. 



Digitaliseringsstrategi - Vennesla kommune 2015-2019 

 

14 
 

MÅL 
 Få på plass mastersystem for ansattdata og at alle data er samlet i et system 

 HRM til system for korrekt lønns- og personaldata 

TILTAK 
 Delprosjekt med oppstart 2015 – gjennomgang og kartlegging av alle sektorielle prosesser knyttet til: 

o Visma HRM som lønns- og personalsystem 

o Skjemaflyt (prosesser) eller arbeidsrutiner som kan effektiviseres, se helheten i hvilke systemer og 

integrasjoner som i dag finnes 

 

4.3.2 ARKIV OG DOKUMENTHÅNDTERING 

Dagens situasjon: 

I forrige IT-strategi var "felles arkiv" et av tiltakene for å få et fremtidsrettet og sentralisert elektronisk arkiv.  Skal 

arkivet kunne ivareta en forsvarlig dokumenthåndtering, med riktig og god kompetanse er et sentralt arkiv en 

forutsetning.  

Arkivfunksjonen er i dag spredt rundt på flere enheter. Gamle papirarkiv eksisterer fremdeles, men er ikke lagret i 

tilfredsstillende lokaler. Kompetansen til ansattes bruk av fagsystem, kjennskap til lovverk og forskrifter, samt hva som 

er arkivverdig kan bli bedre.  For å ivareta en forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder, må det settes 

inn tiltak. 

 

Digitalisering av byggesaksarkivet vil øke tilgjengeligheten for ansatte, gjøre saksbehandlingen enklere og mer 

fullstendig. Tilgjengelighet for innbyggerne kan på sikt tvinge seg frem med tanke på at digital kommunikasjon blir 

hovedregelen. 

Post som sendes til kommunens postboks/adresse blir i dag spredt rundt på enhetene. De fleste enheter får også mye 

post til egen adresse. For å sikre dokumentfangst og sikker arkivhåndtering innenfor alle fagområder, må et sentralt 

postmottak/dokumentsenter etableres. 

Digital kommunikasjon mellom ulike fagsystem, er en forutsetning for at arkivet blir fullelektronisk og at arkivverdig 

dokumentasjon blir ivaretatt. Oppbevaring av kommunikasjon som går via sosiale medier og SMS er en utfordring. 

Kommunikasjonen er samtidsinformasjon, men vil være viktig å bevare for ettertid. For å kunne gjennomføre tiltak for 

og nå mål som settes i strategien, vil styrking av bemanningen på arkivet være en forutsetning. Det vil gjøre oss i stand 

til å automatisere flere arbeidsprosesser og utnytte systemet bedre. Skal arkivet kunne ivareta en forsvarlig dokument-

håndtering, med riktig, god faglig og teknisk kompetanse, vil disse målene være en forutsetning for å lykkes: 

MÅL 
 Sentralt postmottak/dokumentsenter 

 Fullautomatiserte prosesser i dokumentbehandlingen 

 Redusere fysisk post 

TILTAK 
 Kontinuerlig oppgradering av P360 i takt med utviklingen for å ta i bruk nye digitale løsninger 

 Opplæring og bevisstgjøring av ansatte 

 Kartlegging av arkivverdig informasjon 

 Digitalisere plan- og byggesaksarkiv med tekstgjenkjennelse og med mulighet for kobling mot dagens 

sak/arkiv system – sendes ut på anbud 

 Flere integrasjon mellom fagsystem 

 Lagring av kommunikasjon via sosiale medier og SMS 

 Ordning og avlevering av gamle papirarkiv 
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 Tydelige krav og rutiner for saksbehandler/arkivar og opprydding i roller/rettigheter i P360 

 Få på plass kobling mellom sak/arkiv og Folkeregister/enhetsregister 

 

4.3.3 PLAN, BYGG OG GEODATA 

Dagens situasjon: 

Byggsøk er en nasjonal løsning for behandling av byggesaker elektronisk, og var med i forrige strategi. DiBK jobber med 

utvikling av ByggNett som skal overta for Byggsøk, og er ment å være et "Altinn for byggsektoren". Dette er et eksempel 

på et godt tiltak som et ledd i digital kommunikasjon.  

Det finnes også andre ulike applikasjoner for mobile enheter som vil kunne bidra til å gjøre arbeidsoppgaver også 

utenfor kontoret noe som vil være tidsbesparende og effektivt. 

Kommunene skal være en effektiv distributør av geodata med god kvalitet. Samfunnet og den enkelte skal vite hvilke 

tjenester som forventes, til hvilken pris og med hvilken kvalitet. Ajourhold og kvalitetsheving av geodata blir også stadig 

viktigere i forbindelse med utvidet bruk av selvbetjente løsninger. Her inngår også digitalisering av gamle 

reguleringsplaner. 

Kommunens kartløsning på internettportal per i dag er under avvikling, og etablering av ny løsning er allerede i gang. 

Det etableres også en kartløsning for mobile enheter som heter Kommunekart, og kan lastes ned som applikasjon til 

mobil og nettbrett, eller som webapplikasjon på www.kommunekart.com. Både kartløsning på internettportal og mobil 

enhet vil inneholde relevant geodata som eiendoms- og plankart. 

MÅL: 
 Digital kommunikasjon skal være førstevalg ved kontakt med kommunen 

 Byggsøk/ByggNett skal være førstevalg ved byggesaker og skal inngå i rutinene for disse prosessene 

 Kommunens kartløsning skal være brukervennlig og inneholde oppdatert informasjon 

 Dispensasjoner som er gitt i bygge- og plansaker skal framkomme på kartløsning 

 Registrering av arbeidsordre for driftsenhetene skjer via en felles portal 

TILTAK: 
 Bruk av Byggsøk skal ferdigstilles og igangsettes 

 Oppmålingsmodul og mulighet for digital signatur ved kartforretning vurderes implementert 

 Digitalisering av reguleringsplaner 

 Se på mulighet for sammenkobling mellom Sak/Arkiv systemet opp mot matrikkel for henting av adresser 

 Ferdigstille ny kartløsning på internettportal og kartløsning for mobile enheter, og publisere denne 

løsningen til innbyggere og næringsliv 

 Etablere gode rutiner for publisering av dispensasjoner på kommunens kartløsning 

 Etablere gode rutiner for ajourhold av geodata opp mot andre offentlige organer slik som Statens kartverk 

og Statens Vegvesen 

 Etablere gode rutiner for og opplæring i bruk av applikasjoner for mobile enheter slik som for byggetilsyn 

 Gjennomgang av informasjon på nettsiden gjøres minimum 2 ganger per år 

  

http://www.kommunekart.com/
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5 TVERRGÅENDE SATSNINGSOMRÅDER 
En rekke områder i kommuner og fylkeskommuner går på tvers av kommunens tjenesteorienterte, lovpålagte 

oppgaver.  De tverrgående satsningsområdene har som formål å understøtte de lovpålagte oppgavene, yte bedre 

tjenester til innbyggere og næringsliv samt sørge for at parters rettigheter blir ivaretatt. 

5.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

Vennesla kommune har i en årrekke vært en del av Knutepunkt Sørlandet samarbeidet som samarbeider om ulike 

oppgaver innenfor bl.a. IKT området. Eksempler på samarbeid er anskaffelser av maskiner, utstyr og programvare. Det 

samarbeides også om utbygging av bredbånd, mobildekning osv. 

Interkommunalt samarbeid på IKT-området ble vurdert, og det ble gjennomført et grundig forprosjekt på dette. I 

februar 2011 ble det besluttet og ikke gå videre med felles drift, men i stedet se på samarbeid om utvikling av 

kommunale tjenester med IT som verktøy. 

I 2014 etablerte Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT) er et interkommunalt samarbeid mellom 

kommunene Kristiansand, Songdalen, Lillesand, Iveland og Birkenes, med til sammen ca. 110.000 innbyggere. 

 

Realiseringen av KR-IKT er resultat av en prosess som har pågått siden 2007, der en besluttet å utarbeide en felles IKT-

strategi for Knutepunkt Sørlandet. IT 

Som nevnt tidligere i planen har vi foreløpig valgt å stå utenfor dette samarbeidet. Dette er noe som må vurderes 

løpende bl.a. i forhold til eventuelle oppgave- og strukturendringer som måtte komme.   

5.2 KOMMUNIKASJONSLØSNINGER (TELEFONI/SAMHANDLING) 

Telefoniløsningen ble i 2014 oppgraderte, og vi gikk samtidig over fra tradisjonell linjebasert telefoni til IP-telefoni. 

Dette muliggjør en sentralisert telefoniløsning for hele kommunen, med desentraliserte sentralbord. Dette vil gjøre 

telefoniløsningen mer fleksibel (man kan flytte sentralbord til annet sted ved f.eks. sykdom). Man vil også få betydelig 

større utbytte av fraværsmarkering i Outlook. En sentralisering av telefonsentralene vil også gjøre at vi utnytter 

løsninger på en bedre måte gjennom å ta i bruk allerede eksisterende løsninger i stedet for å kjøpe nye. Det gir også en 

gevinst i forhold til færre serviceavtaler (i den grad det finnes serviceavtaler på eksterne sentraler), lavere strømforbruk 

og behov for færre linjer inn til hver sentral. 

Lync eller tilsvarende løsninger bør vurderes for hele organisasjonen. All erfaring viser at løsninger som Lync endrer 

brukernes måte å kommunisere/samhandle på. Dialog blir mer direkte og svar og avklaringer kommer raskere. Man kan 

dele dokumenter og skjermbilder uten og fysisk være på samme sted og samtaler kan foregå via Chat eller tale. Det er 

enkelt å lage konferanse med både interne og eksterne deltagere og med web-kamera kan man ha videomøter også. 

MÅL 
 Minske antall småsentraler på eksterne bygg 

 Etablere mer effektive kommunikasjonsformer 

 Bedre utnyttelse av eksisterende løsninger 

TILTAK 
 Avvikle telefonsentraler på eksterne bygg og integrere telefonene i sentral løsning på Herredshuset i når 

sentralene allikevel skal byttes ut eller utvides 

 Etablere ny kommunikasjonsløsning (Med Lync funksjonalitet) over tid 

 Utvide linjekapasiteten på Herredshuset i takt med nedlegging av sentraler på eksterne bygg 
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5.3 STRATEGISK LEDELSE OG IKT 

IKT har blitt sentralt i alle arbeidsprosesser som utføres. Det stiller krav til strategisk IKT kompetanse på ledernivå i 

kommunen.  

For å kunne oppnå gevinster av IKT-satsingen er det avgjørende at ledere på alle nivåer har kunnskap og evne til 

virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling, med utgangspunkt i de muligheter teknologi kan gi for effektivisering og 

bedre tjenester. Behovet for nye løsninger må være forankret i reelle behov som støtter opp om strategiske 

virksomhetsmål satt i kommuneplanen. Gjennomføring av endringsprosesser må være forankret i ledelsen. 

Gevinster av IKT-investeringer kan som regel ikke tas fullt ut før det er gjennomført organisatoriske endringer og 

kompetanseheving. Gevinstene kan også lett bli usynliggjort fordi frigjorte ressurser, som i stor grad vil være 

personalressurser, umiddelbart blir overført til nye, andre oppgaver eller til kvalitetsheving av eksisterende tjenester.  

Økt kunnskap om effektene av IKT-investeringer er nødvendig for å sikre gode prosesser ved gjennomføring av IKT-

prosjekter. Strategisk IKT-planlegging gjør det enklere å foreta de riktige strategiske valgene. 

MÅL 
 Ha ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologi – og bruker dette til tjenesteutvikling 

og effektivisering 

 Ha en strategisk IKT plan som er knyttet til kommunens overordnede planer – inkludert økonomi 

TILTAK 
 Gjennomføre opplæring i «Strategisk IKT ledelse» for lederteam og enhetsledere 

 Større IKT-prosjekter skal ha prosjektledelse og prosjekteier skal være enhetene 

 Prosjektplanene skal som et minimum inneholde mål, budsjett, gjennomføringsplan og gevinstrealisering 

5.4 IKT KOMPETANSE 

For å kunne utvikle en moderne digital forvaltning er man avhengig av å ha digitalt kompetente brukere.  Dette er en av 

utfordringene kommunen har i dag. I takt med de digitale løftene kommunen gjør må de ansatte også gjøres digitalt 

kompetente. 

Ved nyansettelser må det settes minstekrav til IT-kompetanse, og i særlig grad hos ledere. 

Innenfor skole er bruk av digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. For at elever skal 

lykkes i bruk av digitale verktøy i alle fag og på alle trinn, må organisatorisk, pedagogisk og teknologisk utvikling sees i 

sammenheng. Oppfølgende ledelse, god planlegging, inkludering av ansatte og avsatt tid til kompetanseutvikling er en 

forutsetning for å lykkes med IT satsingen. 

Alle ansatte har et ansvar for å vedlikeholde egen IKT kompetanse. 

Ledere og systemansvarlige er i fellesskap ansvarlige for å henholdsvis legge til rette for og gjennomføre opplæring i 

bruk av IT løsninger. 

Alle ansatte har behov for å vedlikeholde kompetansen. Det er en rivende teknologisk utvikling og den gjør at kravet til 

kompetanse hos brukerne og innbyggerne er økende. For å kunne gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i 

bruk av de digitale løsningene kreves det ansatte som mestrer og forstår de aktuelle IKT løsningene. 

MÅL 
 Brukere som mestrer den digitale hverdagen 

 Kunne utnytte fagsystemene og løsningene vi har i dag bedre 

 Alle ansatte skal ha tilbud om opplæring innenfor IKT området 
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TILTAK 
 Anskaffelse av programvare for digital opplæring av ansatte og finne ansvarlig person for systemet 

 Tydeliggjøre ansvarsområder for systemansvarlige i både skole og administrasjon 

 Få inn «Nødvendig IKT kompetanse forventes» i alle stillingsutlysninger 

 

5.5 ARKITEKTUR OG STANDARDISERING 

Vennesla kommune skal ha en IT-arkitektur som er skalerbar og fleksibel, basert på åpne standarder som gjør utveksling 

av data mellom systemer enkelt. Dette er avgjørende for samarbeid på tvers av sektorer og for å gi innbyggere og 

næringsliv en bedre digital tjeneste. 

Det er utviklet nasjonale fellesløsninger (felleskomponenter) som legger til rette for gode sammenhengende digitale 

tjenester på tvers av virksomhetsgrenser i offentlig sektor. Eksempel på slike er folkeregisteret, enhetsregisteret, Altinn, 

matrikkelen, ID-porten og SvarUt. Våre løsninger bør integreres mot disse felleskomponentene etter behov. 

Det må stilles krav til at leverandørene leverer løsninger basert på kjente felles komponenter og standarder. Difi sin 

referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor skal benyttes ved alle anskaffelser. Referansekatalogen for IT-

standarder i offentlig sektor skal legge grunnlaget for en velfungerende IT-samhandling i offentlig sektor. 

Elektronisk samhandling internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter eller med innbyggere og 
næringsliv, forutsetter IKT-løsninger som kan «snakke sammen». Bruk av åpne IT-standarder angitt i referansekatalogen 
som definerer grensesnittene mellom systemene sikrer dette. 

For å få en optimal og rimelig drift av IKT er vi avhengig av å standardisere i størst mulig grad. Dette gjelder både PCer, 

servere, nettverksutstyr, programvare osv. Ved innkjøp av nye større systemer bør disse være like med de løsninger 

som er valgt av øvrige kommuner i Knutepunkt Sørlandet dersom det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig. 

Gjennom innkjøpssamarbeid i Knutepunkt Sørlandet har vi i dag felles innkjøpsavtaler. Dette forenkler standardisering. 

MÅL 
 Etablere en IT arkitektur basert på kjente felleskomponenter og standarder 

 Tydelige kravspesifikasjoner basert på nasjonale standarder og felleskomponenter 

 Standardisert maskinpark 

 Mest mulig effektiv drift 

TILTAK 
 Sørge for at det i alle anbud knyttet til innkjøp av IKT-løsninger stilles krav til at felles kommunale standarder 

benyttes 

5.6 GJENBRUK AV DATA OG BEDRE UTNYTTELSE 

I de kommunale og andre offentlige digitale systemer finnes det til sammen store mengder data om enkeltpersoner, 

organisasjoner, næringsliv, eiendommer osv. Likevel er det slik at innbyggerne og næringslivet i kontakt med 

kommunen må oppgi data som kommunen allerede besitter. En av hovedårsakene til dette er systemer som ikke 

«snakker sammen». Det kan skyldes at man ikke har utnyttet systemenes muligheter, at mulighetene ikke finnes i 

systemene i dag, at infrastrukturen systemene går på ikke er bygd for å kunne utveksle data 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. 
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Et optimalt gjenbruk av allerede eksisterende data i kommunale systemer og om mulig mot statlige systemer bør 

tilstrebes. Data om ansatte finnes f.eks. i mange forskjellige systemer og kvaliteten på dataene er av svært variabel 

kvalitet. Alle registre må oppdateres enkeltvis og ingen snakker sammen. Dette er utfordrende i forhold til sikkerhet og 

kvalitet på dataene. Det umuliggjør utveksling og gjenbruk av data mellom systemer. Et ID håndteringssystem er helt 

nødvendig for å få kontroll med rettigheter til data, oppdaterte registre i HRM, tilganger til datasystemer, 

telefonkatalog osv.  

Det å utnytte eksisterende systemer og bruke disse som verktøy til effektivisering, vil gi kvalitetsheving og tilfredse 

ansatte. Grunninvesteringen er den samme enten det er 10 eller 100 brukere. 

MÅL 
 Bedre utnyttelse av eksisterende systemer og gjenbruk av data 

 Øke datakvaliteten 

 Få bort dobbeltarbeid 

TILTAK 
 Innføre system for ID håndtering 

 Utnytte eksisterende systemer bedre 

5.7 IT-TJENESTEN 

De tiltakene som ligger i denne digitaliseringsstrategien vil på flere områder berøre teknisk IT drift. Det vil kunne ha 

konsekvenser for bemanning, økonomi og systemenes arkitektur.  Sommeren 2014 gjennomførte Atea AS en evaluering 

av kommunens IT-løsninger og tjenester. Hensikt med denne evalueringen var å belyse detaljer angående dagens IKT 

løsninger og struktur, samt gi anbefalinger for hvordan skape en mer kostnadseffektiv og kontrollerbar forvaltning. 

Flere av anbefalingene i rapporten er tatt med i denne strategien. 

MÅL 
 Bedre struktur på support 

 Verktøy som kan gjøre oss i bedre stand til å håndtere klientmaskiner og mobile enheter 

 Bedre utnyttelse av skrivere – få ned antall enheter – mer standardisering – økt sikkerhet rundt utskrift 

TILTAK 
 Det skal utarbeides en handlingsplan for teknisk IKT som støtter opp om tiltakene vedtatt i 

digitaliseringsstrategien 

 Anskaffelse av administrasjonssystem for klientmaskiner og mobile enheter 

 Anskaffelse av supportsystem 

5.8 IT-TEKNISKE TILPASNINGER 

Som et ledd i en mer og mer kompleks IT løsning, og høyere krav til oppetid og sikkerhet i løsningene vil det være 

nødvendig å gjøre tilpasninger av teknisk art i bakenforliggende systemer. 

Vi har i dag utfordringer knyttet til strømstanser gjennom for liten batterikapasitet. Sentrale servere blir ikke stoppet på 

en forsvarlig måte ved bortfall av strøm. En oppgradering av strømforsyning og batteribackup kan også gjøre at enkelte 

utvalgte maskiner og systemer kan kjøre en periode under strømstans. 

En oppgradering av nettverket er også påkrevet. Dette for å tilfredsstille krav til hastighet og strømforsyning via 

nettverket for dagens løsninger. Det er her tenkt et løp hvor vi gjenbruker utstyret fra datarommet andre steder i 

organisasjonen. Det vil gi oss mulighet til å skifte ut det eldste utstyret lengst ute i nettverket og samtidig øke 

kapasiteten i på sentrale steder i nettverket for en lavest mulig pris. 
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Mobilitet og tverrfaglig samarbeid krever fleksible IKT løsninger. I dag har vi en lagringsløsning som ikke støtter 

mobilitet. Det bør derfor opprettes et prosjekt for å se på løsninger som er mer i tråd med dagens behov. 

MÅL 
 Sikre opptid på sentrale systemer 

 Beskyttelse mot korrupte data 

 Sikre at sentralbord og deler av servicetorg kan fungere under strømbrudd på inntil 1 time 

 Få mer fleksible lagringsløsninger 

TILTAK 
 Etablere store UPS ’er og eget strømnett  

 Øke kapasitet på nettverket 

 Igangsette prosjekt for å se på nye lagringsløsninger for ansatte  

 Etablere backupløsning med lengre historikk  

5.9 BREDBÅND  

Vi leier i dag bredbånd til ca. 35 lokasjoner rundt i kommunen. I hovedsak er det fiber basert bredbånd. Det er også lagt 

noe egen infrastruktur for bredbånd. Dette gjelder i sentrumsnære områder. 

De trekkerørene som er lagt de senere årene er ikke i nødvendig grad tegnet/målt inn på våre kartsystemer. Det vil 

være avgjørende at dette blir gjort før vi kan legge fiber i rørene.  Ved manglende inntegning av kabler med dybder/ 

kummer osv. vil det ikke være mulig å sikre høy nok oppetid 

Når kommunen selv legger egen fiber tar man også risikoen ved brudd på fiberkabelen. 

MÅL 
 Senke kostnadene knyttet til IT-infrastruktur 

TILTAK 
 Legge ned trekkerør i alle grøfter som graves i kommunen 

 Alle trekkerør tegnes inn på digitale kart med angitt dybde, kummer og føringsveier 

5.10 FRI PROGRAMVARE 

I noen år har vi benyttet oss av OpenOffice i skole. Open Office er en gratis Office pakke basert på åpen kildekode. 

Løsningen har fungert bra teknisk, men det har vært litt utfordringer i forhold til kompatibilitet med andre systemer.  

Grunnet et komplekst regelverk rundt lisenser har vi også i perioder vært feil lisensiert på Microsoft lisenser. Derfor 

valgte vi i 2013 å inngå en leieavtale på de mest vanlige Microsoft lisensene både for skole og administrasjon. På 

skolelisensene ligger også Microsoft Office inne i pakken, og behovet for OpenOffice falt dermed bort. 

Kommunen benytter allikevel fri programvare på enkelte servere og i noen driftssystemer. 

5.11 GRØNN IT 

IT har historisk sett vært lite miljøvennlig. De senere årene har fokuset på mer miljøvennlige løsninger vært stort. 

Virtualisering av serverparken har gjort mye i forhold til strømforbruk og varme. I løpet av de siste 4 årene er antall 

fysiske servere redusert fra ca. 40 til omkring 10.  

Innføring av iPad’er til politikere har vært et godt miljømessig tiltak.  
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Et område hvor det kan gjøres miljømessige, økonomiske og sikkerhetsmessige forbedringer er utskrift. I dag har 

kommunen 11 skrivere bare i 1 etasje på Herredshuset. Som et eksempel bør dette ned til 3 stk. I takt med utskiftning 

og behov skal eksisterende skrivere erstattes med multifunksjonsmaskiner. Dobbeltsidig utskrift i sort/hvit skal være 

standardvalget.  

Vi ønsker å ha et fortsatt fokus på miljøvennlige IT-løsninger i tråd med den pågående Miljøsertifiseringen av Vennesla 

kommune. 

MÅL 
 Senke strømforbruk 

 Færre enheter (fysiske bokser) 

 Gjennomføre mer support fra arbeidsplassen 

 Minske unødvendig utskrift 

 Lavere papirforbruk på skrivere 

TILTAK 
 Økt virtualisering 

 Anskaffelse av administrasjonssystem for klient maskiner 

 Standardisere og sentralisere innkjøp av skrivere og multifunksjonsmaskiner 

5.12 DIGITALE POLITIKERE 

I forbindelse med kommunevalget i 2011 innførte Vennesla kommune «digitale politikere» gjennom innføring av P360 

eMeetings på iPad. Alle politikere samt en del vararepresentanter, kommuneadministrasjon og støttefunksjoner ble 

utstyrt med hver sin iPad. Løsningen har fungert svært bra og ønskes videreført i neste 4 års periode. 

MÅL 
 Tilby UO dokumenter på nettbrett 

TILTAK 
 Anskaffelse av nye nettbrett til alle politikere i kommunestyret og utvalg 

 Etablere løsning for sikre dokumenter på nettbrettet 

5.13 SKY-TJENESTER 

Såkalte «Sky-tjenester» er i sterk vekst, og flere og flere av våre leverandører tilbyr sine løsninger som en tjeneste i 

«skyen». Et eksempel på en skytjeneste er Facebook. 

Større bruk av Sky-tjenester er en måte å møte behovet for økt bemanning på. Driftsmessig har det åpenbare fordeler 

ved at det normalt ikke krever vedlikehold på klientmaskinen. 

En kritisk faktor er stabil internettforbindelse i tjenester som kjøres i skyen. Ved et eventuelt bortfall av nettforbindelse 

vil systemet bli utilgjengelig. Vi har i dag 8 timers responstid på kommunikasjon ut av huset og dermed en feilrettingstid 

tilsvarende en hel arbeidsdag i tillegg til tiden det tar å feilrette. 

MÅL 
 Å kunne fokusere på kjerneoppgaver i stedet for drift av støttesystemer 

 Frigjøre tid til utvikling og proaktiv feilretting 

 Begrense kritiske faktorer i forhold til nedetid 

TILTAK 
 Ut i fra driftshensyn søke skyløsninger der det er praktisk mulig, og ikke er utfordrende i forhold til sikkerhet og 

integrasjoner mot andre systemer 
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 Gjennomgang av responstidsavtaler på kritiske nettforbindelser og kritisk utstyr 

5.14 PERSONVERN, TAUSHETSPLIKT OG INFORMASJONSSIKKERHET 

Ny teknologi og økt kompleksitet i eksisterende løsninger gir økte krav til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. 

Bruk av mobile enheter, minnepinner og trådløse nettverk utgjør et mye mer komplekst trusselbilde og en større 

sikkerhetsrisiko enn for få år siden. 

Håndtering av sikkerhet må være en løpende prosess. 

Kommunen har lagt vekt på at sikkerhetsansvaret ligger hos ledelsen. Alle ansatte må forstå og følge de rutiner som 

danner grunnlag for god sikkerhet. Alle ansatte plikter å underskrive taushetserklæring, samt sette seg inn i gjeldende 

IT-reglement, samt underskrive dette. 

Kommunen benytter ekstern leverandør til å drifte våre ytre (mot internett) sikkerhetsbarrierer slik at man sikrer høy 

kompetanse på dette.  

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, mens sensitive 

personopplysninger er opplysninger om «rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, 

at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller 

medlemskap i fagforeninger». 

Internkontroll skal bidra til å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Det er viktig å etablere og vedlikeholde 
planlagte og systematiske tiltak for å sikre at lovens krav til behandling av personopplysninger oppfylles. 
 
Informasjonssikkerhet er å sikre at personopplysninger og andre informasjonsverdier ikke kommer på avveie. 
Informasjonssikkerhet er ivaretakelse av konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og kvalitet bl.a. ved elektronisk 
behandling av personopplysninger som f.eks. ved bruk av alle typer digitalt utstyr som bærbare PC-er, mobiltelefoner, 
minnepinner osv. 
 
God informasjonssikkerhet og god internkontroll vil bidra til å sikre at kommunen behandler personopplysninger lovlig, 
sikkert og forsvarlig. 

 
MÅL 

 Sikkerhetsløsningene skal være i tråd med Datatilsynets gjeldende krav 

 Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til datasikkerhet generelt 

 Øke teknisk datasikkerhet 

 Kunne tilby fleksible og sikre lagringsløsninger for ansatte i «skyen» 

 Komplettere internkontroll (håndbok) for informasjonssikkerhet og få denne forankret i ledelsen 

TILTAK 

 Det skal gjennomføres risikovurderinger av nye løsninger 

 Bevisstgjøring av ansatte i forhold til datasikkerhet 

 Utarbeide prosedyrer knyttet til teknisk IKT 

 Sikring av trådløst og kablet nett mot uautorisert tilgang  

 Tilby kommunal «skyløsning» for lagring av data 

 Internkontroll for informasjonssikkerhet blir en del av kommunens helhetlige styringssystem 

 Etablere en sikkerhetsorganisasjon med definert sikkerhetsansvarlig 
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5.15 INTERNKONTROLL OG AVVIKSHÅNDTERING 

Internkontroll er «alle systematiske tiltak som virksomheten iverksetter for å sikre at virksomheten planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lov eller forskrift» (NOU 1987 nr.32) 

Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler «den som er ansvarlig» for virksomheten. Med dette menes 

virksomhetens ledelse/eier. Internkontrollforskriften og e Forvaltningsforskriften setter krav til virksomheter i form av 

aktiviteter for karlegging, risikovurdering og handlingsplaner. e Forvaltningsforskriftens § 13 (gjelder fra 07.02.14) sier 

bl.a. 

 Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som 

baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. 

Kommunen har ikke tilfredsstillende helhetlig styringssystem (kvalitet- og HMS-system) idag. Dette har blitt påpekt av 

Arbeidstilsynet ved tilsyn. Våren 2014 påbegynte organisasjonsseksjonen et arbeid med å se på forskjellige systemer, 

som skal implementeres i flere enheter.  

MÅL 
 Alle enheter og seksjoner skal ha et helhetlig styringssystem (kvalitet- og HMS-system) 

TILTAK 
 Anskaffe kvalitet- og HMS-system (Internkontroll) for bruk i alle enheter og seksjoner 


