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Innledning 
 

Oppbygningen av Hemnes kommunes digitaliseringsstrategi 
er basert på KS’ mal og tankegang. KS har høsten 2017 vedtatt 
«Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 
2017-2020», som erstatter tidligere strategi.  

Hemnes kommune har valgt å utarbeide en egen «Kommuneplan for Digitalisering og IKT»; 
som består av tre planer som er gjensidig avhengig av hverandre:   

Del 1: Digitaliseringsstrategi for Hemnes kommune 2019-2022 

Del 2: Plan for digital infrastruktur 

Del 3: IKT-plan 

Dette dokumentet utgjør Del 1, som:  

Gir overordnet visjon, ambisjoner og retning innenfor tre hovedambisjoner: 

- Hemnes kommunes ambisjon om å bruke teknologi til å effektivisere og jobbe smartere der 
hvor det er mulig – «mer tjenester pr. krone».  

- Hemnes kommunes ambisjon om å gi innbyggerne i kommunen et reelt digitalt førstevalg og 
møte forventningene til digitale tjenester på en god måte. 

- Hemnes kommunes ambisjon om å tilby innbyggere, folkevalgte og ansatte løsninger som 
ivaretar personvern og informasjonssikkerhet på en god måte.  

Digitaliseringsstrategien besluttes politisk. Som en del av Kommuneplan for Digitalisering og IKT, 
vil økonomiske konsekvenser (og dermed fart og prioritering) behandles som en del av det årlige 
økonomiplanarbeidet.  
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Mandat 
Mandatet til utarbeidelsen av dokumentet ligger i Kommunestyresak 32/17 «Utredninger» 
hvor det bes om «Skisse til strategisk plan for digitalisering av kommunale tjenester», og i 
«Mål og rammer 2018-2021»; hvor følgende punkter knytter seg til digitalisering og bruk av 
teknologi:  

«6. Kommunen skal ta i bruk ny teknologi som løser lovpålagte arbeidsoppgaver med 
mindre ressursinnsats men med tilfredsstillende kvalitet. Teknologiske løsninger som gir 
størst årlig reduksjon i driftsutgifter skal prioriteres.  

10. Investeringsprosjekt som gir størst årlig reduksjon i driftsutgiftene skal prioriteres ved 
rullering av økonomiplanen.  

12. Driftstiltak som opprettholder tilfredsstillende kvalitet på tjenester med mindre 
ressursbruk prioriteres  

15. Kommunen skal prioritere tiltak innen omsorg som er fleksible og gir muligheten for å 
bo så lenge som mulig i eget hjem, samarbeid med frivillig sektor blir viktig fremover. 
Kommunen skal satse på moderne teknologi i omsorgstjenesten.»  

I tillegg opprettet Formannskapet i forbindelse med budsjettbehandlingen 13.12.17 et IKT 
Arbeidsutvalg som et bindeledd mellom politisk og administrativt nivå i IKT-
/digitaliseringsvurderinger våren 2018. Resultatet av arbeidsgruppas arbeid skal være:  
«Gruppas arbeid skal legge grunnlag for at Rådmannen kan legge fram følgende forslag til 
politisk behandling: 

1) Digitaliseringsstrategi for Hemnes Kommune (som angir retning og ambisjon) 
2) Overordnet prosessplan for videre utvikling av IKT-området i økonomiplanperioden 
(som angir fart og prioritering)» 

 
Overordnet følger behovet for en digitaliseringsstrategi også av samfunnsutviklingen. 
Stortingsmelding 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og 
økt produktivitet» gir retning for digital satsing i offentlige virksomheter. Derav følger 
«Digitaliseringsstrategi i offentlig sektor» (Difi1, 2017), «Digitaliseringsstrategi for kommuner 
og fylkeskommuner 2017-2020» (KS2, 2017) og digitaliseringsrundskrivet fra KMD3 (som nytt 
av året også gjelder for kommuner og fylkeskommuner). Til sammen gir disse en rekke 
pålegg og retning for kommunenes drift. Mange av beskrivelsene og målsetningene i 
Hemnes kommunes strategi er basert på disse dokumentene.  
 
Det følger av kommunestyrets vedtak at Hemnes kommune skal benytte digitalisering for 
effektivisering, økonomisk balanse og en enklere hverdag for innbyggerne.    

                                                           

1 Direktoratet for forvaltning og ikt 

2 Kommunenes sentralforbund 

3 Kommunal og moderniseringsdepartementet 
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Digitaliseringsstrategi for Hemnes kommune 
 

Hemnes kommune skal gi brukerne et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal 
legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy skal samtidig bidra til høyere 

produktivitet og mer effektiv ressursbruk i 
en tid da kommunen er avhengig av å 
levere tilfredsstillende tjenester så «smart 
som mulig» for å overleve som egen 
kommune.  

Digitaliseringsstrategien er Hemnes 
kommunes overordnete styringsdokument 
i digitaliseringen av kommunen. Strategien 
beskriver hvilke føringer og ambisjoner 
som skal legges til grunn for å nå målet om 
et reelt digitalt førstevalg, samt bedre og 
mer effektive tjenester.  

Hovedprioriteringene i Stortingsmelding - Digital Agenda legges til grunn:  

1) Brukeren i sentrum 
2) IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 
3) Styrket digital kompetanse og deltakelse 
4) Effektiv digitalisering av offentlig sektor 
5) Godt personvern og god informasjonssikkerhet 

I tillegg er det et punkt 6) som gir noen overordnede føringer for Hemnes Kommunes IKT-
arbeid for å kunne nå ambisjonene.  

Digitalisering er et av flere virkemidler for å motvirke utfordringene som Hemnes kommune 
står overfor, samt å bygge oppunder mulighetene som Hemnes kommune har.  

Hemnes kommune har ambisjon om å være en del av det digitale skiftet og strategien 
bygger på Hemnes kommunes visjon «Skaperglede mellom smul sjø og evig snø». 

Skaperglede betyr i denne sammenhengen at vi skal bruke de mulighetene som IKT og 
digitalisering gir. Vi skal ha ambisjon om å etter hvert ligge i front4 når det gjelder ambisjoner 
for digitalisering og vi skal ta i bruk nye løsninger til det beste for kommunens innbyggere – 
både som tjenestemottakere og skattebetalere. Vi ønsker også å være en attraktiv 
arbeidsplass for unge nyutdannede.  

                                                           

4 Dette betyr ikke at vi skal ligge i front når det gjelder å ta kost ved å utvikle nye løsninger, men heller ta i bruk 
velutprøvde løsninger fra andre, kommunale/statlige felleskomponenter og standardløsninger så langt det er 
mulig.  

(footnote continued) 
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Mellom smul sjø og evig snø betyr i denne sammenhengen at det digitale skiftet skal være 
for alle. Vi skal legge vekt på at alle innbyggere og ansatte i Hemnes Kommune gradvis skal 
kunne ta del i det digitale skiftet uavhengig av bosted, alder og arbeidsplass.5  

Utfordring 

Innbyggere og næringsliv har stadig større forventninger til at de kan møte kommunen i 
digitale kanaler. De ønsker brukervennlige løsninger i møte med det offentlige, og de ansatte 
skal ha velfungerende verktøy som effektiviserer og forenkler arbeidet. Mange interne 
arbeidsprosesser kan forenkles og effektiviseres ved å ta i bruk digitale løsninger. Utviklingen 
skal samtidig skje innenfor strammere økonomiske rammer og høyere krav til funksjon og 
sikkerhet. Både innbyggere, folkevalgte og ansatte forventer å forholde seg digitalt til 
kommunen på samme måte som man er vant med ellers i samfunnet.  

Overordnete styringsdokumenter stiller krav og gir klare føringer. Teknologisk utvikling gir 
nye muligheter, men krever samtidig at organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap og 
kompetanse til å se mulighetene og å ta gode beslutninger.   

Trusselbildene vi ser i dag viser at vi må ta den digitale sårbarheten på alvor. Her er 
systemsikkerhet og informasjonssikkerhet to nøkkelbegrep som må håndteres. 

Dette er krevende men spennende utfordringer for folkevalgte, ansatte og innbyggere 
framover.  

Punktene under gir Hemnes kommunes ambisjoner over tid. Ambisjonene må møtes steg for 
steg. Å oppfylle strategien vil kreve tid, kunnskap og harde prioriteringer. Hva som er «Godt 
nok» vil derfor være viktige vurderinger for å kunne prioritere og utvikle flere områder 
samtidig og innenfor de økonomiske rammene som kommunen har.   

 

1. Brukeren i sentrum  
 

Brukerne er vant med avanserte digitale løsninger og forventer at det offentlige leverer det 
samme. Hemnes kommunes tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for 
innbyggere, næringsliv, frivillige, ansatte og folkevalgte. For å ivareta disse behovene må 
løsningene være fulldigitale og tilgjengelige. Dette innebærer samhandling på tvers av 
forvaltningsnivå og at vi ber ikke om informasjon på nytt der hvor det er mulig å gjenbruke 
informasjon. Løsningene må være universelt uformet, med et klart språk og gjenkjennelige 
fra andre bransjer. Vi må sikre at personvernet ivaretas samtidig som løsningene 
tilfredsstiller kravene til innsyn i saker og prosesser. 

 
Ambisjon:  

                                                           

5 Innenfor de oppgaver som kommune har. Strategien gir ikke ambisjon om å overta oppgaver fra andre aktører 
eller påta seg oppgaver utover det som er lovpålagt og ellers nødvendig.  
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 Vi skal gi brukerne et reelt digitalt førstevalg. 
 Vi skal digitalisere tjenestene med utgangspunkt i brukernes behov. 
 Vi skal automatisere regelstyrte prosesser. 
 Vi skal sørge for at digitale løsninger følger kravene om universell utforming. 
 Vi skal kommunisere i et klart og tydelig språk og med gjenkjennbar teknologi. 
 Vi skal ha digitale løsninger som er døgnåpne. 
 Vi skal ha digitale løsninger basert på selvbetjening og digital veiledning. 

 

2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 
 

Det er politisk og administrativ ledelse, samt ansattes evne til å endre og utvikle 
organisasjonen, arbeidsprosesser og tjenester som skaper verdier. Digitalisering gjør det 
mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape gevinster. Digitalisering er 
derfor et virkemiddel for verdiskapning. Hemnes kommune har ambisjoner om å bruke 
teknologi til å løse pålagte arbeidsoppgaver effektivt, og til tilfredsstillende kvalitet - til beste 
for innbyggerne både som tjenestemottakere og som skattebetalere.  
 
Personer som vurderer å begynne jobbe i kommunen forventer bruk av moderne verktøy og 
arbeidsprosesser.  

Ambisjon:  
 Vi skal ta i bruk teknologi som bidrar til mer effektive tjenester. 
 Vi gjennom våre anskaffelser bidra til nyskapning og produktivitet. 
 Vi skal sørge for at brukerne får tilgang til åpne offentlige data og data om seg selv 

og sin sak. 
 Vi skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir brukerne bedre trygghet, 

bedre tjenestekvalitet og øke produktiviteten. Vi skal prioritere løsninger som gir 
innbyggerne anledning til å bo hjemme så lenge som mulig.  

 Vi skal ta i bruk skyløsninger, standardløsninger og felleskomponenter der hvor det 
er mulig ut fra et kost/nytteperspektiv. 
 

3. Styrket digital kompetanse og deltakelse 
 

I tråd med sentrale retningslinjer, skal digital kommunikasjon være hovedregelen når 
Hemnes kommune kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Digital kommunikasjon og 
arbeidsflyt skal også være hovedregelen i interne arbeidsprosesser, og de ansatte må være 
forberedt på å løse oppgaver på nye måter for å møte innbyggernes krav og forventinger om 
effektive tjenester av høy kvalitet.  

Teknologien gir nye muligheter både til kommunikasjon og deltakelse, men gjør samtidig at 
innbyggere og ansatte må forholde seg til en stadig mer digitalisert hverdag. Digital 
kompetanse er en forutsetning for å lykkes med digitaliseringen.  

Ambisjon:  
 Vi skal legge til rette for digital kompetanse hos innbyggerne. 
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 Vi skal ha ledere og ansatte med kompetanse til å innføre og bruke digitale løsninger 
som utvikler kommunens tjenestetilbud. 

 Vi skal ha ledere og nøkkelpersoner med strategisk IKT-kompetanse som ser 
muligheter og utfordringer i bruken av ny teknologi. 

 Vi skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med god kompetanse på framtidsrettet 
arbeidsmetodikk.  

 Vi skal fortsette å jobbe for utvikling av infrastruktur i Hemnes kommune, slik at 
flere innbyggere gradvis får ta del i det digitale skiftet.  

 Vi skal ha ansatte med kompetanse til bruk av digitale løsninger, og e-læring skal 
være den primære opplæringsmetoden. 

 

4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor 
 
Sentrale myndigheter har ambisjoner om at offentlige tjenester skal oppleves som 
sammenhengende og helhetlige for brukere, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter 
som tilbyr dem. Kommunene er forventet å legge felleskommunale rammeverk, løsninger og 
prinsipper til grunn og benytte felleskomponenter og standarder så langt det er mulig. 
Hemnes kommune slutter seg til dette og ønsker være i front når det gjelder ambisjon på 
digitalisering, men samtidig ta i bruk gode løsninger og vurderinger som gjøres av offentlig 
virksomhet i fellesskap. Hemnes kommune er en del av KS’ nettverk for utvikling av felles 
løsninger, enhetlig metodikk og delingskultur. Kommunen skal legge til rette for digital 
infrastruktur for innbyggerne der hvor det er mulig.  
 
 
Ambisjon:  
 Vi skal optimalisere og digitalisere arbeidsprosessene slik at de utføres på en mest 

mulig effektiv måte – gjerne automatisk.  
 Vi skal etablere dokumentfangst og sikker arkivhåndtering ved implementering av 

nye digitale løsninger og tjenester. 
 Vi skal sikre de ansatte tilgang til relevante digitale arbeidsprosesser og styringsdata 

fra prosessene. 
 Vi skal jobbe for intern og ekstern digital arbeidsflyt som gir brukerne enkel og sikker 

tilgang til relevant dokumentasjon. 
 Vi skal ha IKT-systemer som er knyttet til relevante arbeidsprosesser, og antallet 

systemer skal reduseres ved bruk av mer integrerte løsninger. 
 Vi skal ta i bruk løsninger som på sikt sikrer balanserte budsjetter og tilfredsstillende 

kvalitet på tjenestene. 

5. Godt personvern og god informasjonssikkerhet 
 

Informasjonssikkerhet og personvern på alle områder er en forutsetning for tillit til digitale 
løsninger. Når kommunikasjonen blir digital, har kommunen et stort ansvar for å ivareta den 
enkeltes rettighet både til sikkerhet for og innsyn i opplysninger om seg selv. Kommunen er 
også gjennom ulike lover og regler pålagt et høyt sikkerhetsnivå for personopplysninger.  
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Ambisjon:  
 Vi skal alltid gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser for nye digitale tjenester. 
 Vi skal forsikre oss om at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person. 
 Vi skal ha løsninger for sikker pålogging for innbyggere og næringsliv. 
 Vi skal ha etablerte internkontrollrutiner for personopplysninger. 
 Vi skal bruke de statlige felleskomponentene så langt det er mulig. 
 Vi skal ha en helhetlig dokument- og arkivforvaltning og sikre at vi følger lover og 

pålegg om offentlighet, meroffentlighet og taushetsplikt.  
 

6.  Tilrettelegging for digitalisering 
 

For å tilrettelegge for ambisjonene i punkt 1-5, må kommunen ha en overordnet 
koordinering og en stø kurs i valg av løsninger, infrastruktur og driftsform. Hemnes 
kommune er en liten kommune hvor utfordringer med nok ressurser og kompetanse på IKT-
området gir stor risiko for de digitale valg som tas. Kommunen må derfor løse utfordringer 
med ressurstilgang, kompetansebehov og en stram økonomi på en slik måte at 
digitaliseringen muliggjøres. Det utarbeides derfor en IKT-plan som setter føringer på dette 
området. Planen har blant annet følgende ambisjoner:  

 Vi skal alltid vurdere kost-/nytte ifbm. IKT-beslutninger, og større prosjekter skal ha 
en prosjektbegrunnelse med synliggjøring av gevinst før de besluttes. 

 Vi skal bruke velutprøvde standardprogrammer og felleskomponenter der hvor det 
er mulig  

 Vi skal alltid vurdere driftsform opp mot risiko, kompetanse og ressurser før vi 
igangsetter prosjekter, herunder skal skyløsninger alltid vurderes. 

 Vi skal vurdere samarbeid med andre kommuner eller aktører for å redusere risiko 
og øke tilgang til kompetanse.  

 Vi skal gradvis utvikle tjenestebeskrivelser på IKT, slik at muligheten og 
begrensningen i intern bistand blir tydelig i enhetenes gevinstvurderinger.   


