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1. Innledning 
 

Bakgrunn for planen er funn gjort gjennom IKT-rapport 2016, ROS-analyser 2017 og 
statusgjennomganger som er gjort gjennom 2017 og 18. Disse rapportene og analyser har vist at 
Hemnes kommune ikke har klart å henge helt med i utviklingen. Selv om kommunen har gjort 
gode teknologiske valg, har ressurser og kompetanse gjort at vi i dag har stor risiko på IKT-
området. IKT har etter hvert blitt et omfattende område, som består av en rekke fagområder og 
spesialiteter. Det er ikke lengre slik at en enkelt IKT-ressurs kan holde oversikt over hele 
området. Det er særlig på struktur, rammer, strategier o.l. at en liten organisasjon som Hemnes 
kommune har hatt utfordringer med å utvikle seg i takt med endringene. Dette utgjør stor risiko 
for kommunens framtidige drift, og på enkelte områder er det kritisk. Hemnes kommunes IKT-
avdeling står derfor ovenfor et stort løft for å få tjenestene opp på et tilfredsstillende nivå som sikrer 
gode IKT-tjenester for framtiden.  

Det er et politisk ønske om å bestå som egen kommune, og kommuneøkonomien krever at man 
strammer inn og retter største delen av ressursene mot direkte tjenesteproduksjon. Kommunen må 
derfor de neste årene både være kreativ og innrette seg klokt for å kunne drifte og håndtere et så 
omfattende og krevende område som IKT med få ressurser. Det er nærmest usannsynlig at Hemnes 
kommune vil være i stand til selv å håndtere hele IKT-kompetanseområdet med egne ressurser i 
årene som kommer – og det er derfor særs viktig at kommunen har en plan for hvordan IKT-arbeidet 
framover skal struktureres. Likevel vil en plan alltid måtte tilpasses tiden og rammevilkårene 
underveis.  

Denne planen vil være et levende dokument i perioden, og vil oppdateres med de beslutninger som 
tas underveis. Dette betyr at første versjon (august 2018), så vil flere av kapitlene inneholde 
aktiviteter som viser hvordan kommunen skal komme fram til beslutninger og standarder innenfor 
området.  Etter hvert som beslutninger tas, vil planen justeres med disse.  
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3. Gyldighetsperiode 
Planen gjelder i økonomiplanperioden 2019 – 2022. 

Planen foreligger nå i en første versjon, og fremlegges for kommunestyret som en del av Kommuneplan 
for digitalisering og IKT 27.9.18, KST-sak xx/18. Planen omfatter områder som ligger innenfor 
Rådmannens delegasjon, og nye versjoner vil bli utarbeidet etter hvert som beslutninger på delområder 
tas. Nye versjoner blir referert i KST.  

 

4. Føringer og mandat (sammenheng med andre planer) 
Kommuneplan for digitalisering og IKT er førende for de valg som er gjort i planen1. Kommuneplanen 
består av tre delplaner:  

Del 1: Digitaliseringsstrategi i Hemnes kommune 
Del 2: Plan for digital infrastruktur 
Del 3: IKT-plan 

Overordnet for Hemnes kommunes digitaliseringsstrategi ligger følgende nasjonale føringer og 
kommunale vedtak:  

                                                           
1 Det foreligger utkast til Kommuneplan for digitalisering og IKT, samt utkast til Del 1: Digitaliseringsstrategi for 
Hemnes kommune. Disse skal behandles i Kommunestyret i september 2018.  
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o Stortingsmelding 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet» 

o «Digitaliseringsstrategi i offentlig sektor» (Difi2, 2017),  
o «Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020» (KS3, 2017) og 

digitaliseringsrundskrivet fra KMD4 (som nytt av året også gjelder for kommuner og 
fylkeskommuner). 

o KST-vedtak 22.6.17 juni 2018 om «Mål og rammer for 2018-2021» og 14.12.17 «Budsjett og 
økonomiplan 2018-2021» 

I tillegg er følgende lagt til grunn:   

o IKT-rapport, juni 2016 (SophraSteria) 
o ROS-analyser IKT, datert 6.10.17 
o Statusvurderinger og utkast til sourcingstrategi, juni 2018 
o Diskusjoner i FSKs IKT Arbeidsgruppe og i Strategisk IKT-ledelse i Hemnes Kommune (= 

rådmannens ledergruppe) gjennom 2018. 
o Samtaler og vurdering av behov, kompetanse og ressurstilgangen i IKT-avdelingen og i andre 

enheter.  

5. Organisering og beslutninger digitalisering i HK 
 

Rådmannens ledergruppe er Strategisk IKT ledelse i kommunen. 

På ikke-strategiske beslutninger, håndteres IKT-området av Stabsleder. IKT-driftsavdelingen styres i det 
daglige av en IKT-fagleder. Det er opprettet et eget interkommunalt driftsselskap – Villmarksnett – som 
drifter og markedsfører kommunens fibernett.   

Hver enkelt tjenesteenhet har ansvaret for å definere behov og sikre at de har de verktøy og metoder 
som dekker behovene, men beslutninger rundt IKT kan ikke tas uten å samstemme med Stabsleder/IKT-
avdeling. Dette sikres gjennom at IKT settes på dagsorden i ledermøtet og gjennom en etablert IKT-
arbeidsgruppe i kommunen.  

På samme måte har hver enkelt enhet et selvstendig ansvar for digitaliseringsarbeidet i egen enhet, 
mens Stab har ansvaret for den tverrsektorielle koordineringen og avgjørelser om felles infrastruktur og 
arkitektur.  

IKT skal alltid involveres i enhetenes beslutninger som har konsekvenser for IKT (verktøy, lisenser, 
infrastruktur etc), herunder også endringer av bygninger/arealer som påvirker IKT.  

                                                           
2 Direktoratet for forvaltning og ikt, https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/digitaliseringsstrategi 
3 Kommunenes sentralforbund; http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/ 
4 Kommunal og moderniseringsdepartementet; 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/ 
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6. Organisering og kompetanse IKT  
 

Status: IKT er i dag organisert som en egen avdeling i Stab. Avdelingen gjør alle typer IKT-arbeid, fra 
bistand i strategiske vurderinger og planer, til koplinger, prosjekter, driftsoppgaver og helpdesk. 
Omfanget av oppgaver og kompetansebehovet er langt større enn avdelingen er rigget for. Det er i dag 
fast ansatt en fagleder og en utviklingsressurs. I tillegg har vi midlertidig inne en ressurs med fagbrev ut 
2018, og en lærling fram mot ettersommeren 2018. Disse skal håndtere et omfattende område beskrevet 
i figuren under. Det er i dag høy risiko med tanke på omfang, fagområdets bredde og tilgang til 
ressurser:  

 

 

Det skal i 2018 tas beslutning om framtidig driftsmodell. Målet er å ta beslutningen i løpet av høsten 
2018. Det vil deretter ta minst 3-5 år å implementere ny driftsmodell. Dette skal gjøres basert på en 
«roadmap» for valgte driftsform.  Roadmap og plan vil inneha elementer som framtidig 

- organisering av IKT (bemanning, kompetansebehov)  
- kompetansekrav og påfølgende kompetanseutviklingsplan 
- vaktordning og kapasitetsplanlegging 
- samarbeids- og leverandørstruktur 
- midlertidige og langsiktige valg av servere og driftselementer 
- prosjekter og prosesser som må gjennomføres for å implementere valgt driftsmodell 

Roadmap og prosessplan foreligger i en første versjon – se vedlegg 1.  
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Gjennomføringsplan vil vurderes og justeres årlig for å sikre gjennomføring og ivaretakelse av nye 
elementer. I forbindelse med kommunens omstillingsarbeid, kan det bli aktuelt å skyve store deler av 
prosessen ut i tid. Dette vil få konsekvenser både for investeringsbehov, og risiko på IKT-området.  

Dette kapitlet oppdateres når beslutning om driftsmodell er tatt og endelig roadmap er utarbeidet. 

6.1. Kompetansebehov:  
 

Etter all sannsynlighet vil kommunen måtte sikre å ha «brukernær» kompetanse i eget hus. I tillegg må 
kommunen ha kompetanse på IKT-strategi, innkjøp av IKT-tjenester og kundekompetanse (inkl. 
prosjektledelse).  
 
Det jobbes nå etter en hypotese om at store deler av IKT-drift over tid skal settes ut til profesjonelle 
aktører samtidig som tjenestene baseres på standardprodukter og skytjenester så langt det lar seg gjøre. 
Dette vil ikke redusere antallet ressurser fra dagens nivå, men gi anledning til å opparbeide gode rutiner, 
sikre god dokumentasjon, og gi bedre kompetanse på de IKT-områdene kommunen faktisk skal ivareta 
selv. Samtidig vil kommunen være avhengig av konsulenttjenester innenfor en rekke områder. Dette 
antas likevel å gi en bedre utnyttelse av kommunens totale ressurser enn å opparbeide en profesjonell 
og kompetent IKT-avdeling på egen kjøl. Foreløpige beregninger understøtter denne hypotesen. I tillegg 
vil en slik strategi helt klart over tid gi langt lavere risiko for driftsstans enn i dag, og gjøre at teknisk 
personell i større grad kan bidra til den ønskede digitaliseringen og effektiviseringen ved bruk av 
teknologi.  
 
Dette kapitlet oppdateres med konkret kompetansebehov når beslutning om driftsmodell er tatt og 
roadmap utarbeidet.  

7. IKT-arkitektur 
 

De overordnede arkitekturprinsippene skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeidet 
med IKT. Hemnes kommune følger prinsippene som er lagt av Difi5. Disse prinsippene har to viktige 
hovedretninger – Brukerretting og kostnadseffektivitet, uttrykt som:  

o Tjenesteorientering 

Funksjonalitet og ytelsesnivå skal være hovedhensyn ved utvikling av IT-løsninger. IT-tjenester 
som er nødvendig for å understøtte hele eller deler av en eller flere arbeidsprosesser skal 
identifiseres. 

o Interoperabilitet 

Virksomheten og dens IT-løsninger må ved behov kunne samhandle med andre relevante 
virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå. 

                                                           
5 Direktoratet for forvaltning og IKT; https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-
samordning/nasjonal-arkitektur/overordnede-it-arkitekturprinsipper 
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o Tilgjengelighet 

Elektroniske tjenester skal være tilgjengelig når brukerne trenger dem, lette å finne frem til og 
brukervennlig og universelt utformet. 

o Sikkerhet 

IT-løsningen i seg selv og informasjonen som behandles i denne, skal med utgangspunkt i 
formelle og risikobaserte krav beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet. 

o Åpenhet 

IT-løsningers virkemåte og datagrunnlag skal kunne gjøres rede for. 

o Fleksibilitet 

IT-løsninger skal være utformet slik at de ikke fremstår som begrensende for endringer i 
arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur. 

o Skalerbarhet 

IT-løsninger skal kunne skaleres ved endringer i bruken. 

o Referanser 

Referansene viser til regelverk, rundskriv, dokumenter mv. som kan være til støtte for virksomheten 
når den skal konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin egen arkitektur. 

 

I tillegg: Standardiseringsforskriften6 er statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området, og gir 
føringer for IKT i offentlig sektor. Referansekatalogen7 gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-
standarder i offentlig sektor. 

Alle teknologiske valg skal sikre at IKT kan levere i henhold til disse prinsippene, forskrifter og rammer. 
De gir rammer for kommunen med konsekvenser for innkjøp, standardisering, rutiner, utstyr, 
programvare, kompetanse, opplæring. All innkjøp av maskin-/programvare skal godkjennes av IKT-
avdelingen og/eller strategisk IKT-ledelse slik at dette ivaretas. Der hvor det tas beslutninger om 
fellesløsninger for kommunen, er det normalt ikke anledning til å ha særordninger på enkeltenheter.  

8. Drift og framtidig driftsmodell 
 

Status: Hemnes kommune har i dag to egne datarom med servere, lagring og back-up. Kommunen har 
også en omfattende infrastruktur og et stort antall verktøy, komponenter og brukere. Kommunen drifter 
det aller meste av dette selv, med noen innslag av Software-as-a-Service (programvaren driftes av 

                                                           
6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959 
7 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen 
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leverandøren og HK betaler for bruk). IKT-rapport, ROS-analyser og andre gjennomganger i 2017/18 
viser at HK har stor risiko i dag, og det jobbes med en plan for framtidig drift som reduserer risiko og hvor 
HK rigger for framtidig digitalisering.  

Det skal i løpet av høsten 2018 tas beslutning om framtidig driftsmodell for IKT. Canava AS har vært leid 
inn som kompetanse for å analysere dagens modell og se på mulige framtidige driftsmodeller, basert på 
en hypotese om at HK har behov for å finne andre driftsmodeller enn i dag8.  Dette arbeidet ble 
ferdigstilt i juni 2018, og det foreligger en anbefaling om ny driftsmodell hvor drift ligger utenfor 
Hemnes kommune.  

Strategisk IKT-ledelse og den politiske IKT-arbeidsgruppe er av den oppfatning at å fortsette som i dag 
ikke er et reelt alternativ. Skulle Hemnes kommune ha valgt å videreføre «drift på egen kjøl», så ville det 
kreve en lengre implementeringsperiode og en større utvidelse av IKT-avdelingen for å løfte kvalitet og 
redusere risiko til et akseptabelt nivå. Overordnede analyser viser at dette ikke er lønnsomt. I tillegg 
kommer risiko. Anbefalingen fra Canava er derfor bearbeidet opp mot andre prinsipper og beslutninger, 
og det foreligger nå et utkast til Prosessplan og Roadmap (se vedlegg 1), som forutsetter outsourcing av 
store deler av driften. Endelig beslutning er ikke tatt, og vil være avhengig av budsjett-/økonomiplan 
2019-2022. En beslutning om outsourcing vil føre til prisinnhenting både fra private aktører og evt. 
samarbeidskommuner – og først deretter vil endelig beslutning tas inkl. fornuftig framdriftsplan. I en slik 
plan vil også mulighetene for utvidet bruk av skyløsninger inngå. Trolig vil kommunen ha behov for 
kompetansebistand i en slik prosess.  

En evt. implementering av ny driftsmodell vil gjøres stegvis, og framdrift vil påvirkes av økonomisk 
omstilling og budsjettprosess. I perioden fram til implementering er på plass vil Hemnes kommune leve 
med dagens risiko, men forsøke å sikre back-up med gode leverandører på området.  

Dette kapitlet oppdateres når beslutning om driftsmodell er tatt og roadmap ferdig utarbeidet. 

9. Valg av systemer og fagapplikasjoner 
 

Status: Hemnes kommune har i en rekke fagapplikasjoner og IT-systemer. Hovedsystemene er 
applikasjoner for økonomi, saksbehandling, helse, pleie og omsorg, teknisk, barnevern, legetjenesten, 
skole og en rekke andre applikasjoner. I tillegg benyttes en rekke applikasjoner og systemer for 
datasikkerhet, drift, integrasjoner og dataoverføringer som den enkelte bruker i det daglige ikke ser, men 
som er viktig for drift av systemene. Det aller meste er installert lokalt i Hemnes kommune og på 
brukerens PC, telefon er iPad. På noen områder er det tatt i bruk software-as-a-service tjenester. I 2018 
ble det tatt beslutning om implementering av officeproduktene som en skytjeneste (Office 365). Dette er 
nå under implementering og vil gi en helt ny opplevelse av samarbeidsmulighetene og over tid redusere 
lagringsbehovet lokalt i Hemnes kommune. I dag utgjør applikasjoner, serviceavtaler og kommunikasjon 
et budsjett på 3,5 mill. I tillegg kommer elevsystemene i skole og felles utgifter med seks andre 
kommuner for drift av felles løsning for pleie, barnevern og sosialtjenester.  
 
Det er gjort gode valg mtp. standardsystemer og applikasjoner tidligere, men dette må hele tiden 
overvåkes og vurderes. Kommunen skal i framtiden 

                                                           
8 Oppdragsbeskrivelse sourcing- & samarbeidsstrategi 
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 fortsette å standardisere på system og fagapplikasjoner (det som er godt nok for et høyt antall 

andre kommuner, er godt nok for oss) 
 ta i bruk flere av felleskomponentene fra Difi og KS 
 fokusere på verktøy og metoder som brukere kjenner igjen fra andre deler av samfunnet 

 
For å se på muligheten for å redusere lisens- og driftskostnader, skal vi  

 se på muligheten for reforhandling av avtaler (kjerneapplikasjonene) 
 se på muligheten for å redusere porteføljen 
 gjennom planmessige prosesser, redusere ad hoc kjøp 
 vurdere å investere i ny programvare der hvor den gamle er kostbar eller ikke formålstjenlig 
 vurdere om leverandørenes planer for skyløsninger er forenlig med kommunens behov for 

reduserte driftskostnader og risiko, og i så fall oppgradere til skyløsninger så snart det er mulig.  
 alltid vurdere skytjenester ved innkjøp av ny programvare   

 
Innbyggerne stiller stadig høyere krav til digital kommunikasjon med kommunen. Dette sett i 
sammenheng med forventningene fra sentrale myndigheter om at all kommunikasjon med innbyggerne 
skal kunne skje digitalt fra 2025 gjør at vi vil jobbe målrettet med webløsninger for innbyggere, 
selvbetjeningsløsninger, innføring av felleskomponenter som Bank-ID, e-signatur ol, samt innføring av 
automatiserte prosesser de neste årene. I tillegg gjør nye krav til personvern det viktig å standardisere 
på velutprøvde, sikre løsninger. En rekke løsninger har vi allerede på plass. I løpet av 2018 er dette på 
plass:   

o ny digital skjemaløsning, 
o utvidet bruk av Digital postkasse, nå med SvarUt-løsningen som gir bedre kommunikasjon med 

virksomheter.  
o digital faktura. 

o I denne forbindelse vil VIPPS-løsning på flere områder vurderes 
o elektronisk timebestilling av legetime.  
o elektronisk egenmelding/permisjon 
o elektronisk reiseregning 
o Office 365 – sky-/samarbeidsløsning 
o elektronisk timesystem i flere enheter 
o sikker print-ordning 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i 2016 fram Nasjonal strategi for bruk av 
skytjenester. Denne sier at «virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende 
fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere 
skytjenester på linje med andre løsninger. Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk 
skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en 
velge slike tjenester9.» Dette vil Hemnes Kommune lojalt følge.  

                                                           
9 Ref. Digitaliseringsrundskrivet KMD 2017. 
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For å sikre bedre oversikt og kontroll av hva vi har av lisenser, brukere, avtaler ol, vil innføring av 
porteføljestyring (AMS – Application Management System) måtte komme på plass framover. En god 
kontroll på dette er viktig både fra et økonomisk perspektiv, men også for å sikre løsninger som 
snakker sammen og ivaretakelse av sikkerhet og de nye personvernreglene. All programvare (med 
unntak av skole) er nå samlet i ett ansvar under Stab. Dette for å sikre oversikt og kontroll på kost 
og type programvare.  

10. Innkjøpsrutiner IKT 
 

Status: HK innførte bruk av Ajour innkjøp og nytt innkjøpsreglement i 2018. Dette er også innført i IKT-
avdelingen og alle innkjøp skal nå gjøres gjennom Ajour innkjøp. SIIS har i dag få innkjøpsavtaler 
innenfor IKT-området, men de som finnes brukes. I utgangspunktet er det Stabsleder og IKT-leder som 
har innkjøpsmyndighet på IKT-området, men det er også delegert myndighet til konsulent for innkjøp av 
forbruksmatriell.   

Framover vil det være viktig å sikre kontroll på IKT-innkjøp initiert av andre enheters behov og særlig der 
hvor andre enheter har midler på egne budsjett. Dette for å sikre innkjøp i tråd med arkitektur og andre 
valg, men også for å sikre finansiering av eventuelle årlige kostnader. Det har utviklet seg en rutine for å 
avstemme med IKT, og på skoleområdet er det nedsatt en egen gruppe som blant annet koordinerer og 
avstemmer slike innkjøp – slik at det oppfattes å være OK kontroll på dette.  Det foreligger ikke skriftlig 
rutine på dette – noe som må på plass.  

Dette kapitlet oppdateres når rutinen er på plass. 

 

11. Tjenestenivå IKT 
Status: det finnes i dag ingen beskrivelser av hvilke tjenester IKT-avdelingen skal levere og hvilke 
forventninger enhetene kan ha til disse leveransene. Resultatet av dette er at IKT-avdelingens ressurser 
blir styrt av ad-hoc-situasjoner og frustrasjon i enhetene er stor mtp. å få levert det de forventer. Det er 
tatt i bruk et help-desk system for noen år tilbake. I 2017 ble det gjort et arbeid for å rute flest mulig 
henvendelser dit for å få oversikt og kontroll på oppdragene. Våren 2018 er kategorisering og statistikker 
tatt i bruk for å kunne følge opp og analysere situasjonen. Det er definert SLA-krav i IKS- samarbeide 
vedrørende PSB-programvaren. Dette følges opp i liten grad, og er ikke gjennomgått på mange år mtp. 
om de tilfredsstiller dagens krav og behov. Kommunikasjon (det å forstå hverandre), er også en 
utfordring mellom IKT og enhetene.  

SLA-krav og rapportering 

 Tjenestenivå (SLA) som IKT skal levere sine tjenester etter skal defineres. I første omgang skal 
dette gjøre enkelt og på de viktigste punktene slik at vi kommer i gang. Etter hvert som ny 
driftsmodell implementeres, vil disse justeres. Det er også et mål å få tjenestebeskrivelser på 
sikt.  

 Gjennomgang og samstemming av SLA-krav i PSB-samarbeidet må på plass.  
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 Statistikk fra help-desk systemet skal gjennomgås og analyseres i driftsmøtene, og vi skal gradvis 
bli bedre til å tilpasse tjenesten og øke kompetansen der hvor «det trykker mest».  

 

Kommunikasjon 

 Det skal jobbes med bedre kommunikasjon mellom IKT og enhetene hva gjelder 
tjenesteleveransene.  

Dette kapittelet oppdateres når tjenestenivået er spesifisert og kommunikasjonsrutiner laget.  

 

12. Rutiner 
Status: Det mangler skriftlige rutinebeskrivelser på hele IKT-området.  

Disse skal utarbeides fortløpende, og legges i kommunens internkontrollsystem Compilo. Systemets 
systematikk for leselister og revisjoner vil bli tatt i bruk. Der hvor det er naturlig skal velkjente 
rammeverk som f.eks. ITIL eller anbefalte prosesser fra Difi legges til grunn. For rutiner rundt sikkerhet, 
skal anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og datatilsynet vektlegges. 

Det lages en prioriteringsliste over de viktigste rutinene i 2018, og de første rutinene skal på plass dette 
året.  

Dette kapittelet oppdateres når plan er klar.  

13. Dokumentasjon og merking 
Status: Det mangler dokumentasjon på store deler av IKT-området, og det mangler merking av de aller 
fleste komponenter, infrastruktur og verktøy. 

Hemnes kommune skal dokumentere de valg som gjøres på IKT slik at vi har oversikt og kontroll på de 
valg som er gjort, og minsker avhengigheten av enkeltpersoner og øker framtidig sikkerhet. IKT-
infrastruktur, -komponenter og -verktøy skal være merket.  

Det påbegynnes i 2019 en jobb for å dokumentere IKT-området.  

Plan for dokumentasjon skal utarbeides innen utgangen av januar 2019, og inneholde:  

 Valg av mal for dokumentasjon 
 Utvelgelse av viktigste områder å dokumentere 

o Valg av driftsmodell vil påvirke dette 
 Oppstart dokumentasjon av noen få viktige områder (første fase) 

o Herunder registrering i internkontrollsystemet Compilo 
o Herunder bruk av leselister for dokumentasjon hvor dèt er nyttig.  

Følgende plan for merking skal gjennomføres i 2019: 

 Besøk og opparbeide kunnskap om merking av infrastruktur, datarom og verktøy 
 Overordnede valg av retning og struktur 
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 Utvelgelse av viktigste områder for merking 
 Utarbeide plan for oppstart merking (første fase) 

Dette kapittelet oppdateres når plan er klar.  

14. Prosjektmetodikk 
Status: IKT-prosjekter i HK har ikke vært basert på en bestemt metodikk.  

Fra 2018 skal gjennomføring av IKT-prosjekter i Hemnes Kommune basere seg på Difis 
Prosjektveileder10.  Denne er utarbeidet for store IKT-prosjekter, og det er utarbeidet et utkast til en 
forenklet utgave til bruk i implementeringsprosjekter i Hemnes kommune11.  

Metodikken består av fasene:  

 

Alle ansatte på IKT (og utvalgte andre medarbeidere i Stab) skal gjennomgå e-læring for 
prosjektveiviseren i 2018. 

Ved gjennomføringen av komplekse IKT-prosjekter vil bruk av ekstern prosjektlederkompetanse 
vurderes for å sikre profesjonell gjennomføring med lavest mulig risiko og på budsjett. 

 

15. Maskinvare og verktøy 
15.1. Personlig utstyr ansatte:  

 

Status: Det er få standarder for IKT-utstyr, og det er ikke basert på brukergrupper. Innenfor 
skolesektoren har det vært en viss standardisering.  

Valg av utstyr til ansatte skal være tilpasset tre hovedgrupperinger:  

a) Daglige PC-brukere kontorbasert 
b) Daglige PC-brukere på farten 

                                                           
10 https://www.prosjektveiviseren.no/ 
 
11 H:\Difis prosjektveileder (flyttes til fellesdisk når ferdig) 



 

13 
 

c) Ikke-daglige PC- / brukere, men som forventes å registrere opplysninger og finne info. digitalt.  

I tillegg skal standardisering innenfor skolesektoren vurderes på nytt, og enhet skole ser nå blant annet 
på valg som gjøres i Hattfjelldal og andre kommuner.  

Kommunen skal standardisere på noen gjennomgående løsninger. Gjennom vinteren 2018/19 skal 
besluttes og planlegges for:  

 Standardisering av verktøy basert på brukergruppene over.  
 Vurdere leasing vs. kjøp 
 Vurdere standard for oppsett og innhold 
 Lage plan for rutiner rundt innkjøp, oppsett og vedlikehold av verktøy 
 Lage tjenestebeskrivelser/SLA til enhetene i denne forbindelse 
 Påbegynne struktur for AssetManagement, merking og kassasjon av personlig utstyr 
 Vurdere og ta beslutning om alle ansatte skal ha egne kommunale brukere / epostadresse for å 

sikre best mulig utnyttelse av de verktøyene kommunen bruker 

Dette kapitlet oppdateres etterhvert som beslutninger om standardisering av verktøy tas.  

15.2. Telefoni 
 

Status: I dag har kommunen 8 telefonsentraler, og et hundretalls fasttelefoner og mobiltelefoner. Det er 
standardisert på enkelte abonnementspakker, men vurderingene er gjort for noen år siden. 

Det er behov for å se på hele telefoniløsningen i et nytt lys. Målet må være å avvikle mest mulig av de 
analoge løsningene og ta i bruk nye digitale løsninger. Der hvor systemer kommunen nå tar i bruk som 
Office 365, skype oa kan brukes, så skal det tas i bruk. Kommunen har også behov for å se på 
standardløsning for videomøter og for streaming av kommunestyremøter. Dette er en omfattende jobb, 
som ressursmessig ikke er mulig å gjennomføre i 2018, men vil bli tatt tak i så snart det er mulig.  

Dette kapitlet oppdateres etterhvert som plan for dette arbeidet kommer på plass.   

15.3. Serverpark 
Status: Kommunen har i dag egen serverpark med en håndfull fysiske servere, og ca. 60 virtuelle servere. 
Disse kjører et hundretalls programmer og applikasjoner, hvorav de fleste benyttes daglig. Noen av 
serverne har i dag ikke aktivt vedlikehold og bør erstattes, og andre må byttes i løpet av en 3-årsperiode. 
Det vil komme investeringer på serverpark framover med mindre outsourcingstrategien vedtas, eller 
dersom implementeringen av en evt. outsourcing utsettes. Det vil alltid være behov for noen servere 
lokalt, men behovet reduseres ved en evt. outsourcing. 

Kommunen standardiserer på èn serverløsning. Det vil bli behov for investeringer på dette området. 
Plan for dette henger sammen med valg av driftsmodell og tidsplan for implementering.  

Dette kapitlet detaljeres ikke av sikkerhetsmessige årsaker.  

Dette kapitlet oppdateres når beslutning om driftsmodell er tatt og roadmap ferdigstilt.   
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16. Infrastruktur og linjer 
 

Status: Kommunen ivaretar en omfattende infrastruktur. De siste årene har infrastrukturen gradvis blitt 
oppdatert, og det største løftet kom med implementeringen av egen fiber på en rekke lokasjoner. Det er 
også jobbet jevnt med å bytte ut infrastruktur og nettverk på område etter område. For 2018 er det 
bevilget penger til oppgradering av wifi-nettet på Rådhuset og noen andre lokasjoner. I samarbeid med 
Villmarksnett jobber IKT-avdelingen med å gradvis øke kapasitet i nettet.   

IKT-avdelingen vil vinteren 2018/19 oppdatere oversikter over infrastruktur, linjer og nettverk i tråd med 
endringene som er gjort under veis. Det er i 2018 oppgradert nettverk på omsorgssentrene, og det 
foreligger planer for oppgradering på rådhuset og noen andre konkrete lokasjoner. Når dette arbeidet er 
ferdigstilt, og en totaloversikt er laget – vil det tas beslutning om prioritering og videre arbeid. 
Utfordringer med nettverk er en kritisk tidstyv i dag.  

Dette området vil kreve oppgradering og justering etter hvert som krav til infrastruktur endres og 
bruken av digitale tjenester øker. Likevel er det ønskelig å få på plass en øyeblikksstatus i løpet av 
vinteren 2018/19 for å kunne prioritere videre arbeid. Samhandlingen med Villmarksnett er viktig i dette 
arbeidet.  

Det jobbes også med å få på plass teknisk infrastruktur mot Hattfjelldal kommune, slik at kommunene 
lettere kan samarbeide om enkelte fagområder.  

Dette kapitlet oppdateres når oversikt, plan og prioritering er på plass.    

 

17. Sikkerhet/personsikkerhet 
 

Status: Hemnes kommune har høy fokus på sikkerhet. Det er foretatt ROS-analyser på en rekke IKT-
områder herunder også sikkerhet. Der hvor det er gjort funn, er det gjennom 2018 jobbet med å justere 
for dette. Sikkerhet er et krevende område, og det antas at kommunen i tiden framover vil ha behov for 
mer bistand på området. Samtidig vil beslutningen om standardisering av tjenester og bruk av 
skytjenester redusere aktivitetene som må gjøres lokalt. Kommunen har forberedt for GDPR, og forsøker 
følge Nasjonale sikkerhetsmyndigheters anbefalinger. Det ble i 2017 innført en ny lagringsløsning og det 
jobbes med forbedret back-up-løsning, samt lagring til skyen. Sikker print er under implementering.  

Arbeidet med sikkerhet er organisert både ihht. beredskaps-/sikkerhetsorganisasjonen og ihht. 
ansvarsforholdene på IKT-området. For å ivareta området har vi knyttet til oss ekstern kompetanse, gjort 
ROS-analyser og vi benytter internkontrollsystemet Compilo. Det antas at det i årene framover vil bli 
behov for å bruke ekstern kompetanse mer. Samtidig standardiserer kommunen der hvor det er mulig 
og dermed kan leverandørenes sikkerhetsløsninger i større grad benyttes.  

Dette er et omfattende område, som krever mye tid og kompetanse. Det er grunn til å tro at behovet for 
midler til sikkerhetsarbeid vil øke i årene framover.  

Sikkerhetsarbeidet omtales ellers ikke i detalj her.  
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18. Forholdet til innovasjon 
Status: Hemnes kommune har ikke hatt stort fokus på IKT-innovasjon, men kommunen er med i to 
innovasjonsprosjekter (BitStream og Søderman), som gir kunnskap og innsikt. Særlig har det vært viktig 
for kommunen å øke kunnskapen om virksomhetsanalyse og brukerretting av tjenestene (og at de 
digitale tjenestene er basert på dette). Kommunen er også en del av KS’s finansieringsordning for 
digitaliseringsprosjekter.  

I hovedsak har kommunen behov for å “rydde i eget hus”, få kontroll på punktene som har kommet fram 
gjennom IKT-rapporten, ROS-analyser og egne interne analyser, samt redusere risiko og forberede for 
framtiden før kommunen evt. vurderer å bli med i andre innovasjonsprosjekter. I planperioden vil 
hovedfokus være: 

- Profesjonalisering av IKT-organisasjonen 
- Sikkerhet 
- Standardisering 
- Valg og iverksettelse av framtidig driftsmodell 
- Kompetanseheving ut fra valgt driftsmodell 
- Forberede for digitalisering og velferdsteknologi 

Det vil heller være fokus på å gjøre valg av velutprøvde og kjente plattformer og løsninger, heller enn å 
prøve ut helt nye ting. Hemnes Kommune vil gjøre samme vurdering som Vardø kommune har gjort 
«det som er godt nok for mange andre kommuner, er godt nok for Vardø» (ass.rådmann i Vardø, i 
presentasjon i økonomisamling 25. mars.). Kommunen vil i perioden være med i ulike nettverk som gir 
kunnskap om både løsninger og valg som gjøres innenfor digitalisering og IKT, og samarbeid med andre 
kommuner vil stå sentralt. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – utkast til Roadmap (prosessplan IKT 2018-2022)  
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