Investeringsplan FARTT 2021-2024-styrevedtak 6.11.2020
Prosjekt-tiltak

IKT investeringer serverpark-plattform

Felles arkivsystem FARTT

2021

2022

2023

2024

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

100 000

Sak og arkivsystem

Økning årlig
vedlikehold

Kommentarer

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 2021 - 2024 er det behov for utskifting av utstyr for 1,5 millioner kroner, hvert år
Styret støtter forslaget.

Satt i drift
1.1.2023

Styret i FARTT: Avklaringer som gjelder felles arkivløsning for FARTT kommunene er førende for øvrige strategiske valg av fagsystemer som skal samhandle med arkivløsningen. 6.11.20: Styret vedtar å sette
av 100 ' til forberedende arbeid med helhetlig analyse som også tar høyde for avklaringer og prioriteringer innafor valg knyttet til: Sak- og arkiv, Visma sikker Sak og eByggesak. Dette gis i oppdrag
til ledere av utviklingsgruppene og faggruppe Sak og arkiv. Leveranse av analysen skal være innen 1. mars 2021.

3 500 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon:
Sak- og arkivsystem ligger i planen. Det har kommet innspill fra flere faggrupper om dokumentlagring, Visma sikker sak etc.
Det kan være en utfordring at man presenterer fragmenter av systemer og mangler helhetlig oversikt over hva slags områder en del systemer kan benyttes innenfor.
Målsetting er at man foretar et valg av nytt sak-og arkivsystem senest innen utgangen av 2022.
6.11.20: Styret vedtar å sette av 100 ' til forberedende arbeid med helhetlig analyse som også tar høyde for avklaringer og prioriteringer innafor valg knyttet til: Sak- og arkiv, Visma sikker Sak og
eByggesak. Dette gis i oppdrag til ledere av utviklingsgruppene og faggruppe Sak og arkiv. Leveranse av analysen skal være innen 1. mars 2021.

Visma Sikker Sak

85 000

64 520

Visma Sikker Sak
Fra Utviklingsgruppe Oppvekst og Kultur: Prioriteres i 2021.
Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte.
Bruksområder:
- Kartlegging, observasjoner, interne arbeidsnotater/unndratt innsyn
- § 9A saker; dokumentasjonsplikt, aktivitetsplan
- Spesialpedagogisk behov; kartlegging, henvisning, vurdering, vedtak, IOP, evaluering m.v.
- Barnevernssaker; opplysningsplikt og bekymringsmelding
- Ansvarsgrupper, samarbeidsmøter, referater
- Systemsaker; uteområde, tilsyn, mobbing, vold, psykososialt miljø, 9a-4 internkontroll mv
6.11.20: Styret vedtar å sette av 100 ' til forberedende arbeid med helhetlig analyse som også tar høyde for avklaringer og prioriteringer innafor valg knyttet til: Sak- og arkiv, Visma sikker Sak og
eByggesak. Dette gis i oppdrag til ledere av utviklingsgruppene og faggruppe Sak og arkiv. Leveranse av analysen skal være innen 1. mars 2021.

eByggesak

813 000

470 250

Fra Plan, Byggesak og Gaodata/ Utviklingsgruppe Teknisk, Plan og landbruk: e-Byggesak, fagsystem for kommunal byggesaksbehandling som er knyttet opp til oppdatert lovverk og prosedyrer.
Kvalitetspotensiale:Bidra til raskere tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv.
• Effektiviserer byggesaksbehandlingen.
• Mer standardisert og etterprøvbar saksbehandling.
• Oppslag og oppdatering av Matrikkelen.
• Automatisk rapportering til eKostra.
• Oppslag mot Folkeregisteret, Enhetsregisteret og støtte for
SvarUt/SvarInn og Difi’s eSignering.
• Overføring av saksdokumenter og registreringer til Noark 5-arkiv gjennom
integrasjon.
• Kartintegrasjon med tilgang til Matrikkelen, tiltaksanalyse,
grunnboksrapporter og lokale kart- og plandata.
• Gebyrberegning med integrasjon mot FARTT sitt økonomisystem Visma.
• Programmet logger all tidsbruk i enkeltsaker, noe som er nyttig i
forbindelse med riktig gebyrfastsettelse og selvkost.
Kostnad er kun et estimat for budsjettgrunnlag og er innhentet fra en leverandør. Det er gjennomført demo av løsninger fra to leverandører. 6.11.20: Styret vedtar å sette av 100 ' til forberedende arbeid med
helhetlig analyse som også tar høyde for avklaringer og prioriteringer innafor valg knyttet til: Sak- og arkiv, Visma sikker Sak og eByggesak. Dette gis i oppdrag til ledere av utviklingsgruppene og
faggruppe Sak og arkiv. Leveranse av analysen skal være innen 1. mars 2021.

WEB publiseringsløsning/ Portalløsning

100 000

Visma Enterprise Esignatur

80 000

100 000

100 000

100 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. PRI 1 i 2021.
Styret støtter forslag om å sette av kr 100 000,- årlig for videre digital utvikling på innbyggerdialog.
48 000

eHandelsløsning

200 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. PRI 2 i 2021.
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 ehandels løsningen vil ligge noe frem i tid, avhengig av valg system. Ehandelsprosjektet er noe forskjøvet pga
kapasitetsbegrensninger ute i kommunene. Det må gjøres en intern jobb internt i kommunene først, og Abakus har behov for mer bemanning som må på plass før prosjektet i seg selv kan igangsettes felles.
Investeringskostnaden kommer, men muligens ikke før 2023.
Styret i FARTT: Forslaget støttes og man lar prosjektet stå i planen.

SkoleFARTT utvikling

IKT sikkerhet, SIEM-verktøy

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.
Styret i FARTT:
Det forutsettes at kommunene dekker kostnad til utstyr i egen kommune/skole.
FARTT drift og utvikling: Det er behov for innkjøp av et SIEM-verktøy (Security Information and Event Management)
Systemet genererer alarmer ved sikkerhetshendelser og reagerer på unormal aktivitet i logger og på nettverket.

250 000

Øvrig systemutvikling/behov i FARTT

Sum prosjekter

1 000 000

2 030 000

Fra Utviklingsgruppe Administrasjon. PRI 1 i 2021: For å utnytte Visma HRM enda bedre vil innføring av digitale signaturer være arbeidsbesparende (i flere ledd) og de ulike arbeidsprosessene med
personalmeldinger og arbeidsavtaler vil ta betydelig kortere tid. Digitale signaturer er avhengig av et sak/arkiv system som det kan kommunisere med. Dessverre så er ikke dette mulig med ESA

5 100 000

2 698 000

Sum investeringer for perioden

12 428 000

Snitt investering pr år for perioden

3 107 000

2 600 000

Styret i FARTT: Dette må sees på som strategisk valg for å dekke "hittil ukjente behov for systemutvikling"

582 770

Styret presiserer at årlig investering gjennomsnittlig skal være som årlig nedbetaling av lån, men at det vil svinge noe innen 4-års perioden. For 2021 vil implementering og gevinstrealisering av
eksisterende systemer ha prioritet.

