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1.0 Innledning  
 
Grunnlaget for Kommuneplan for Digitalisering og IKT 
 
Samfunnet er i kontinuerlig i utvikling og endring, så også Hemnes kommune. Det kommer stadig ny 
teknologi, og med dette nye føringer, pålegg og forventninger. Vi lever i et samfunn med stort 
mangfold og der endringene skjer raskere enn tidligere – og hvor folk forventer å bli møtt av 
kommuneadministrasjonen på samme måte som ellers i samfunnet. Kommunens ansatte forventer 
også å få jobbe med moderne verktøy og metodikk – og kampen om arbeidskraften blir større. 
Samtidig strammes kommunenes økonomi inn og det må prioriteres hardere enn før. Hemnes 
kommune har behov for å levere kvalitetstjenester på en god måte til innbyggerne – og samtidig 
gjøre det mest mulig kostnadseffektivt.  
 
Sentrale myndigheter øker kravene til digitalisering og forventer fart i dette arbeidet. Blant annet 
har regjeringen mål om at all kommunikasjon med det offentlige skal være digital innen 2025. Dette 
stiller krav til kommunen om å gjøre nødvendige tekniske og kompetansemessige grep. Skoler og 
barnehager jobber med programmer hvor digitalisering er viktig for at de skal lykkes. Innenfor helse 
og omsorg skjer det store endringer både innenfor velferdsteknologi og håndtering av 
timebestillinger og journaler. På tekniske områder har robotiseringen bare så vidt begynt og 
helsetjenestene digitaliseres fortløpende. Innbyggerne forventninger til digitale tjenester øker. 
Dette må vi være i stand til å takle. Det er heller ikke nok at kommunens administrasjon digitaliserer 
tjenester og arbeidsmetoder dersom innbyggerne ikke har mulighet for å nyttiggjøre seg dette. Det 
er derfor viktig at hele kommunen har god digital infrastruktur og kompetanse. I Hemnes kommune 
kan vi ikke lene oss mot kommersielle aktører som legger til rette for dette, og må ha en plan for 
hvordan vi som samfunn sammen skal få til best mulig vilkår for innbyggerne også på dette 
området.  
 
Den teknologiske utviklingen har gått raskt, og rapporter og analyser har vist at Hemnes kommune 
ikke har klart å henge med i utviklingen. Selv om kommunen har gjort gode teknologiske valg, har 
tilgangen på ressurser og kompetanse gjort at vi i dag har stor risiko på IKT-området. IKT har etter 
hvert blitt et omfattende med utallige fagområder og spesialiteter. Det er ikke lengre slik at en 
enkelt IKT-ressurs kan holde oversikt. Det er særlig på struktur, rammer, strategier og internkontroll 
at små organisasjoner har hatt utfordringer med å utvikle seg i takt med endringene. Kommunen 
har i samarbeid med Hattfjelldal kommune gjort et stort løft for å gi høyhastighetsnett til mange 
innbyggere og administrasjonen. Dette er arbeid som gir et godt utgangspunkt for videre utvikling, 
og bør videreføres. Det er behov for en samlet retning og satsing på dette området framover. 
 
Kommuneplan for Digitalisering og IKT er et styringsdokument for arbeidet innenfor området.  
 
 
Korgen den 13.11.2018 
  
Sissel Karin Andersen 
Stabsleder 
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3.0 Planens sammensetning 
 

Kommuneplan for digitalisering og IKT består i praksis av tre dokumenter, hvor innhold henger sammen. 
Planene er gjensidig avhengige av hverandre for at kommunen skal lykkes med sine ambisjoner innenfor 
digitalisering og bruk av teknolog.  

 

Del 1: Digitaliseringsstrategi  
Digitaliseringsstrategien er bygd opp etter samme mal som KS’ digitaliseringsstrategi, og inneholder 
Hemnes kommunes overordnede ambisjoner på 6 forskjellige områder, hvorav de 5 første er områdene 
hvor sentrale myndigheter setter krav og forventninger om digitalisering i offentlig sektor, mens det 
siste beskriver Hemnes kommunes behov for å forberede for digitalisering:  

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 

6. Tilrettelegging for digitalisering 

Planen er skal være ledestjerne for retningen i dette arbeidet, og er vedtatt av Hemnes kommunestyre 
13.12.18, KST-sak xx/18. 

 

Del 2: Plan for digital infrastruktur 

Plan for digital infrastruktur er basert på en mal som Nasjonalt Breibandråd arbeidet fram i 2017. Den 
har til hensikt være et godt hjelpemiddel for kommunene for å utarbeide planer for digital infrastruktur. 
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Hemnes kommune utarbeider en slik plan for å sikre en samordnet og god organisering av arbeidet med 
å bedre digital infrastruktur for innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet i Hemnes kommune. 
Arbeidet vil også øke bevissthet og kunnskap både om dagens situasjon og framtidige muligheter.  
 
Digitaliseringen innenfor flere samfunnssektorer er i sterk vekst, og det er viktig å ha en god 
infrastruktur. Det er ikke nok at kommunen jobber med å tilby digitaliserte tjenester. Innbyggerne må 
settes i stand til å nyttiggjøre seg disse. Innbyggere og næringsliv i Hemnes kommune må også ha de 
samme muligheter til utvikling seg vha. digitale verktøy som man har i mer sentrale strøk. I dag er digital 
infrastruktur i ferd med å bli en nødvendighet for å kunne bo og drive næringsvirksomhet.  
 
Planen vil være et nyttig verktøy for å samstemme ambisjoner, prioritere og velge ut aktuelle tiltak. I 
tillegg kan planen kan være et godt grunnlagsdokument for søknad om støtte og tilskudd til utbygging.  
 
Innholdet i planen er samstemt med kommunens egen driftsleverandør på fiber – Villmarksnett.  
 
Planen utarbeides etter mal fra Norsk Breibandråd, er vedtatt av Hemnes kommunestyre 13.12.18, KST-
sak xx/18. 

 

Del 3: IKT-plan 
IKT-planen er et arbeidsdokument for administrasjonen, og konkretiserer hva som må på plass for at 
kommunen skal nå ambisjonene i digitaliseringsarbeidet. For å få til dette, må kommunen ha en 
velfungerende IKT-avdeling som ivaretar kravene til oppetid, bistand og sikkerhet på en ryddig og 
profesjonell måte – etter nåtidens krav og teknologi. Kommunen må også være forberedt for framtiden.  

Dette er først og fremst et arbeidsdokument for planmessig videre utvikling av kommunens 
administrasjon av IKT-området, men innholdet er viktig for at enhetene skal kunne levere sine tjenester 
både til innbyggere og andre enheter. Planen skal gi enhetene i kommunen en god oversikt over hvilke 
retningslinjer de må følge innenfor teknologi, og hva de kan forvente av tjenester fra IKT-avdelingen. 
Dette er viktig for å sikre at teknologien spiller sammen, og at kommunen bruker ressursene effektivt og 
best mulig.   

Planen foreligger i en første versjon, og fremlegges for kommunestyret som en del av denne 
kommuneplanen 13.12.18, KST-sak xx/18. Planen omfatter områder som ligger innenfor Rådmannens 
delegasjon, og nye versjoner vil blir referert i KST. Økonomiske prioriteringer gjøres gjennom den årlige 
budsjettprosessen.  

 

4.0 Annet 
I tillegg til dette har de ulike tjenesteenhetene planer og aktiviteter for utvikling av digitale tjenester 
innenfor sine områder; det kan for eksempel være planer og aktiviteter for velferdsteknologi, 
leseferdigheter i skolen og robotisering. Disse regnes som verktøy for å nå andre kommuneplaner/-
delplaner på aktuelt fagområde, og omtales ikke her. Den teknologiske delen av slike planer forventes 
likevel å følge føringene i denne kommuneplanen.   
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Økonomiske behov og tildelinger som følge av denne kommuneplanen behandles i den ordinære årlige 
budsjett- og økonomiprosessen.  


