Investeringsplan FARTT 2020-2023, styrevedtak 22.11.2019
Prosjekt-tiltak

2020

2021

2022

2023

IKT investeringer serverpark-plattform

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Rekrutteringsmodul HRM, (EasyCruit)

450 000

Sak og arkivsystem

550 000

50 000

WEB publiseringsløsning/ Portalløsning

100 000

100 000

100 000

Økning årlig
vedlikehold

FARTT drift og utvikling. Behovet for nye investeringer i datarom blir større fremover. For å opprettholde stabil drift i takt med årlig vekst, samt bedre overvåking og sikkerhet, som følge av nye krav og økende trusselbilde, er
det behov for en raskere utskifting av utstyr. For perioden 2020 - 2023 er det behov for utskifting av utstyr for 1,5 millioner kroner, hvert år. Vedtak: Styret støtter forslaget og at det settes av 1,5 millioner kroner årlig i perioden.
50 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon, Prioritet 1. Rekrutteringsmodul med full integrering mellom Visma HRM og ESA. Integrasjon Visma HRM og ESA anslås til kr 500 000, Forprosjekt er i gang og det bekreftes at kostnader for investering er innafor budsjett, årlig vedlikehold vil øke med kr 50 000,-.
Vedtak: Styret foreslår gjennomføring i 2020 men reduserer investeringsbeløpet til kr 450 000,-.

40 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon, 2 alternativer:
1. Oppgradere ESA til 8.3
2. Anbud nytt Sak- og arkivsystem
Dersom ESA ikke oppgraderes til 8.3 må anskaffelse av nytt handlingssystem framskyndes. Argumentasjon for oppgradering er i hovedsak fra Plan, Byggesak og Geodata fordi vesentlig funksjonalitet mangler, PBG
Tynset/Alvdal har også størst saksmengde. I tillegg vil oppgradering generelt også dekke andre behov/rette feil i dagens versjon.
Vedtak: Styret foreslår at man går for oppgradering av ESA til versjon 8.3. i 2020, inklusive opsjoner Søk og Digital signatur. Det settes av kr 550 000,- i 2020 til formålet. Alternativt gjennomføres en oppgradering uten
opsjoner som nevnt over.
I 2021 foreslår styret at det settes av kr 50 000,- til et forprosjekt der utviklingsgruppa adminstrasjon utfordres på å utrede strategisk valg av fremtidig saksbehandlingssystem.

100 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon.
Vedtak: Styret støtter forslag om å sette av kr 100 000,- årlig for å støtte opp om digital utvikling.

Økonomisystem, opsjon eHandel

Elektronisk journalsystem for
PPT/logopedtjenesten

Kommentarer

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. Løse ut E - handel som opsjon da man trenger et støttesystem for innkjøp og oppfølging for kontroll med kjøp. Gevinster hos økonomiavdelingen, men endring i arbeidsmetodikk ute i
virksomhetene. Dette forutsetter også at innkjøpsfunksjonen klargjøres. Vedtak: Når det gjelder videre prosess rundt eHandelsprosjektet så er følgende avklart med leder faggruppa økonomi:
Opsjoner for eHandel som var en del av økonomisystemet for FARTT kommunene, er utgått.
Kommunene i innkjøpssamarbeidet skal etter hvert samarbeide om en felles prosjektressurs. Denne ressursen skal samarbeide med Abakus AS, som vil være administrator for innkjøpssamarbeidet.
Utgifter til prosjektressursen vil i hovedsak være lønnskostnader og skal fordeles som en driftskostnad mellom kommunene. Utgifter knyttet til dette faller ikke på FARTT.
Det er videre igangsatt et løp videre for tilsetting prosjektressurs, oppstart av selve ehandelsløsningen vil ligge noe frem i tid, avhengig av valg system.
Eventuelle følgekostnader underveiser sannsynligvis av et mindre omfang og skal kunne håndteres underveis.
Styret foreslår at kostnader til eHandelsprosjektet for perioden 2020-2023, tas ut av planen og vurderes tatt inn igjen underveis i perioden.
152 000

153 000

SkoleFARTT utvikling

Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur. Fullelektronisk journalsystem med statistikk, rapporter, kartleggingsskjemaer, kommunikasjon med andre systemer. Kostnadene for elektronisk journal til PPT er basert på
kostnadsoverslag fra Visma. Det er også andre tilbydere med lavere kostnadsramme men det er synes uklart om de har med alle funksjoner som Visma har.
Vedtak: Styret foreslår at dette gjennomføres i 2020.
Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur: Det jobbes med å avklare veivalg ift maskinvare, læringsplattform og programvare for bruk i skolene. Utviklingsgruppa mener det er behov for egen IKT strategi Skole. Styret i
FARTT utfordrer skoleledere i FARTT kommunene til å samarbeide om testing/utprøving av ny teknologi for strategisk valg av fremtidig løsning for IKT i skolene. Dette bes koordinert gjennom utviklingsgruppe Oppvekst og
Kultur.

Cosdoc oppgradering og integrasjon
DigiHelse

556 000

74 000

Fra Velferdsteknologi prosjekt/utviklingruppe Helse: Flytting av database og program for 5 kommuner, oppgradering av Cosdoc til ver 12 for 5 kommuner, ny løsning for innbyggerdialog- Digihelse. 11.4.19: Tilbakemelding
ifm workshop er at oppgrad kan vente til 2020, samtidig så er det viktige rapporteringsfunksjoner som må på plass snarlig. Vedtak: Styret foreslår gjennomføring av dette i 2020 og at det settes av kr 556 000,- til formålet

Visma Velferd DigiSos

40 000

30 000

Fra NAV: Ønsket prioritert i 2020. Kommunene ønsker å ta i bruk løsningen for elektronisk mottak av søknad fra nav.no til Visma Velferd, Visma Velferd Digisos. Digisos gir sosialtjenestens brukere bedre og enklere
tilgjengelige tjenester. Det er to databaser, en for Folldal og en for de andre 4 kommunene. Søkerne logger seg på sin side på nav.no og registrerer søknaden sin. Når søknaden er ferdig sendes den fra nav.no via KS-Fiks til
kommunen og derfra leses den via SvarInn inn i Visma Velferd. Vedtak: Styret forslår gjennomføring av dette i 2020 og at det settes av kr 30 000,- til formålet.

IKT sikkerhet, SIEM-verktøy

250 000

75 000

FARTT drift og utvikling: Det er behov for innkjøp av et SIEM-verktøy (Security Information and Event Management):
- Reagerer på unormal aktivitet i logger og på nettverket. Genererer alarmer ved sikkerhetshendelser.
- Samler også inn logger fra brannmurer, switcher og aksesspunkt, i tillegg til servere.
- Verktøyet er også fint til annen feilsøking på tvers av enheter.
- Det kan også brukes til å måle ytelse og lage rapporter med.
Vedtak: Styret støtter forslaget og setter av kr 250 000,- til investering i 2020.

0

150 000

FARTT drift og utvikling: Det er behov for et managementsystem/verktøy som dekker: risikostyring, sikkerhetshåndbok, avtaleoversikt for GDPR, mm
Vedtak: Styret støtter forslaget og setter av kr 150 000,- for å dekke årlig drift i 2020.

IKT Sikkerhet, Verktøy for management,
risikostyring og GDPR
Visma Velferd Felles database NAV

156 750

Fra NAV: Opprinnelig ønsket prioritert i 2020. Vedtatt framskyndet til 2019, men foreslås skjøvet til 2020 igjen pga at leverandøren Visma ikka har ressurser til gjennomføring i 2019

Office 365

Sum prosjekter

FARTT administrasjon og drift: Prosjekt for innføring av Office 365 i FARTT, samhandlingsverktøy som vil gi helt andre muligheter mht samhandling, samarbeid, prosjekter osv. Migreringsprosjekt der hovedmål er å flytte epost, mappestruktur og hjemmeområder ut i skyen, med Microsoft Teams som ny samhandlingsarena. Lisenskostnader dekkes over FARTT sitt driftsbudsjett, innføring dekkkes gjennom en kombinasjon av MS Voucher
(bistand til ulike aktiviteter ifm innføring, som dekkes gjennom lisensavtalen) og konsulent.

3 754 750

1 650 000

1 600 000 1 600 000

572 000

