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1. IKT-strategifor IKTFjellregionenIKS(FARTT)og eierkommunene
DenneIKT-strategienhandlerom hvordanFARTT-kommu
nenesIKT-satsingskalstyres,hvordanmøte
innbyggernesog samfunnetsbehov,og hvordanprioritere når det gjelder behovog muligheter.Det
skalutarbeidesårlige operativetiltaksplanerknytta til budsjett og investeringsplan.

2. Visjon
Digitale tjenester24-7!

3. Mål
1. FARTTskal værekommunenestilrettelegger for IKTløsningersom verktøy for effektiv
samhandling,rasjonell drift, spesialiseringog sårbarhetsreduksjon
• IKTsom plattform skalleggetil rette for utvikling av tett samarbeidi tjenesteproduksjonpå
tvers av medlemskommunenei selskapet
• Dette forutsetter felles løsninger,fellesverktøy,felles oppsett og lik bruk, samt integrasjon
mellom relevantefagsystemer
• FARTTvil tilrettelegge for at alle ansattekan ha tilgangtil relevanteIKT-verktøy
2. IKTskal bidra til åpenhet og dialog.
• FARTTskaltilrettelegge for bruk av tidsriktige kommunikasjonskanaler
med innbyggere,
næringsliv,offentlige aktører og andre
• FARTTskalsikrelik tilgjengelighetfor innbyggerne til kommunaletjenester.
3. IKTskal bidra til effektiv håndtering av sosiale,miljømessigeog økonomiskeutfordringer.
• Gjennomeffektiv ressursutnyttelseog bedre bruk av menneskeligeressurser.
• Kommunenskalbruke IKTtil å reduseremiljømessigbelastning.Det skalgjøresmed IKTsystemersom avlasterreisevirksomhetog som er mest mulig energieffektive.
4. IKTskal bidra til å ivareta sikkerhet og ha fokus på sårbarhet.
• Innbyggereog ansatteskalvære tryggepå at taushetsbelagtinformasjonikke sprestil
uvedkommende.
• Digital informasjonog elektroniskesaksopplysninge
r skalvære tilgjengeligfor å sikre forsvarlig
tjenesteproduksjon.
5. FARTTskal væreet attraktivt og betydelig kompetansemiljø
• Driften av de ulike IKT-løsningene
skalprimært søkes løst gjennomeget personell.

4. Styringsmodellfor IKT
IKTFjellregionener en interkommunalvirksomhetsom er opprettet med hjemmel i lov om
interkommunaleselskaperav 29. jan 1999(nr 6). Selskapeteiesav kommuneneFolldal,Alvdal,
Rendalen,Tolgaog TynsetVirksomhetener et eget rettssubjekt.Virksomhetener registrert i
Foretaksregisteret.Selskapethar sitt hovedkontori Tynsetkommune.
Representantskapet
er selskapetøversteorgan.Representantskapetbestårav ett
kommunestyremedlemfra hver av eierkommunene.
Styret ivaretar eierkommunenesog selskapetsinteressermht. drift og utvikling. Styret tar beslutninger
om strategiskevalgi tett dialogmed rådmennog utviklingsgruppene.
Side3

Dagligleder forplikter selskapeti henholdtil gjeldendelov og selskapsavtale,
samt disponererinnleide
mannskaperfra eierkommunenei et omfangtilsvarende hva selskapetbetaler arbeidsgiverkommunen
for.
Sektorviseutviklingsgruppersamordnersektorenesutviklingsbehovpå tvers av kommunene.
Deltagernei utviklingsgruppeneskalfungeresom bindeleddmellom ansattei faggruppeneog styret i
FARTT,samt samordnesegmed ledelseni egenkommune.
Faggruppeneskaloptimaliseredagligbruk av fagsystemene innen sitt fagområde.Deltagernei
faggruppeneskalha tett dialogmed deltagernei utviklingsgruppene,blant annet for å melde behovfor
nye verktøy,systemendringeretc. Deltagernei faggruppenevil i den dagligedrift ha hverandreå spille
på i tillegg til driftspersonelleti FARTT.
Det er et lederansvarå tilrettelegge for driften av utviklings-og faggruppene.Alle ledere må motivere
sine ansattetil å levendegjørenettverkene,ved å ta ansvarfor driften av nettverkeneog etablere en
delingskulturpå tvers av kommunegrensene.Nettverkene er etablert med basisi felles IKT-løsninger,
men har stort potensialesom arenaerfor å utvekslekompetanseog kapasitetmellom kommunene
generelt.
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5. Innsatsområder
For å nå måleneer innsatsenkonsentrertom fem dertil hørendeinnsatsområder:

Innsatsområde 1: Arkitektur og infrastruktur
For at kommuneneskalkunneyte fremtidsrettede,gode innbyggertjenesterog gi ansatteeffektive IKTverktøy,må vi ha solid arkitektur og gjennomtenktinfrastruktur. Det må væremulig å utveksle
informasjonsamt kommuniseremellom ulike IKT-syste
mer, ogsåpå tvers av forvaltningsnivå.IKTarkitekturen skaldannegrunnlagetfor planer om nye IKT-anskaffelser,
videre utvikling og ressursbeho
v.
Derfor er dette FARTT‘s hovedsatsingsområde.
Følgende innsatsskalbidra til at vi når målene:
Integrere fagsystemerså langt det er mulig og hensiktsmessig
Dataflyt mellom fagsystemerpå tvers av forvaltningsnivåenevil gi mer brukervennligeog effektive
tjenester og vi må derfor fokuserepå utvikling av godeintegrasjonsløsninger.
Det skalarbeidesmed å
benytte standardiserteutvekslingsmekanismer
(f.eks. web services),og en egnet integrasjonsplattform
skaltas i bruk der dette gir gevinster.
Benytte standardiserteprodukter
Standardiserteprodukter og løsningersikrer høy ressursutnyttelseog effektivisering.Ved kjøp av nye
IKT-systemerskaldet derfor stilles krav om at systemeneer basertpå godkjentestandarderi henholdtil
nasjonaleføringer,og vi skalforholde osstil føringenepå DIFI’sstandardiseringsportal.
Leggetil rette for enhetlig håndtering av masterdata
Masterdataer virksomhetskritiskedata som har sitt opphavi en rekke ulike fagsystemer.Gjenbrukav
masterdatapå tvers av fagsystemenebidrar i høy grad til ressurssparingog effektiviseringav
arbeidsprosesser.
Informasjonenskalregistreresog vedlikeholdespå kun ett sted, og deretter gjøres
tilgjengeligfor alle systemersom har behovfor informasjonen.For å oppnå dette må all
nøkkelinformasjonidentifiseres,og vedlikeholdsplikt av informasjonenmå formaliseres.
Bidra til fiberutbygging/bredbånd
FARTTvil stimulerekommunenetil å byggeut fiber til alle steder der hvor det produsereskommunale
tjenester. Det er kommuneneselvsom må stå for denne utbyggingen,men FARTTkan bidra med
kunnskapom behovog løsninger.
Benytte mobile telefonløsninger
FARTTvil leggetil rette for at tradisjonellekobberbasertetelefoniløsningenei kommuneneerstattesav
felles mobile/nettbasertebedriftsnettløsninger.

Innsatsområde 2: Brukerrettede tjenester
FARTTvil jobbe målrettet for å avklareforventninger og satsepå tjenester som brukernevåre har behov
for. Med dennestrategienvil vi leggetil rette for bedre samhandlingog jobbe for fremtidsrettet, solid
og effektiv drift. Følgendeinnsatsskalbidra til at vi når målene:
Selvbetjeningvia nettportal
Kommunenesnettportaler skalha universellutforming og tilby brukerneoppdatert og relevant
informasjon.Selvbetjeningsløsninger
for innbyggereog ansatteskalvære en hovedsatsing.Det skal
etableresgodeselvbetjeningsløsninger
som i størst mulig grad er integrert og automatiserti forhold til
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bakenforliggendefagsystemer.Via nettportalen skalbrukernefå innsikt i kommunalsaksbehandling
som vedrørerdem.
Prioriteringmellom områderfor selvbetjeningskalderfor gjøresetter vurderingerav samletnytte og
effektiviseringsgevinster
for både bruker og administrasjon.Løsningersom gir gjenbruksmuligheterfor
flere tjenester og utvikler kommunensbruk av nasjonale standarder,bør særligprioriteres.
Benytte elektronisk kommunikasjon
FARTTog kommuneneskalarbeidefor at mest mulig av kommunikasjonenmed innbyggerneforegår
elektronisk.Kommuneneskalbruke nasjonaleløsninger for elektroniskesamhandling,samt benytte den
nasjonalestandardensom løsningfor å identifisereog autentisereinnbyggerefor tilgangtil
personalisertetjenester. Ansatteog brukere skalselv kunneoppdatereegneregisteropplysninger.Bruk
av strømmetjenesterskalutredesi planperioden.
Tilretteleggefor velferdsteknologi
Bådefor å effektiviseretjenester og møte forventet knapphetpå arbeidskraftskalkommuneneaktivt
være med på utvikling og implementeringav velferdsteknologi.Man vil bidra til at innbyggeretidlig
anskaffervelferdsteknologiskeløsningersom bidrar til at de kan være selvhjulpneså lengesom mulig. I
kommunalebyggeprosjekteraktuellefor velferdsteknologi skalkommunenesIKT-medarbeidere
involveresi planleggingog gjennomføring.
Bidra til effektivisert tjenesteproduksjon
FARTTskaltilrettelegge for fullelektroniskdokument- og saksflyti alle medlemskommunene.Tiltak av
særligstrategiskbetydningfor effektiviseringog kvalitetsforbedringerer:
•
•
•
•
•

Papirløssaksbehandling,økonomiforvaltningog tjenesteproduksjon
Fullelektroniskarkiv med felles arkivkjerne,tilfr edsstillendegjeldendearkivstandard
Digital tilgangtil historiskinformasjon
Elektroniskinformasjonsutvekslingmellom ulike aktører i helsesektoren
Forbedredeløsningerfor tjenesterapportering/styring fra fagsystemerog registre

Videreutviklearbeidsflatefor ansatte og andre knyttet til intern-nettet
Ansatteog andre som er tilknyttet kommunensinterne nettverk skalha en felles,moderneog intuitiv
arbeidsflate.Arbeidsflatenskalværefleksibeli f orhold til ulikt utstyr, mobilitet og ulike behov,men skal
likevel ha fokus på effektiv drift, driftsstabilitet og sikkerhet.
Arbeidsflateog samhandlingsverktøy
skalgi enkle muligheter for samarbeidog kunnskapsdeling,
herunder for eksempeldokumentdelingog skjermdeling for fagansattepå tvers av kommuner.

Innsatsområde 3: Ressurser og miljø
GrønnIKTer IT-bransjensfellesdugnadfor et bedre klima. Gjennomå væremiljøbevisstogsåinnen IKTanskaffelser,arkitektur, infrastruktur og drift kan vi bidra til lavereenergiforbrukog reduksjoni utslipp
av klimagasser.GrønnIKTkan avlasteog bedre bruken av menneskeligeressursersamt forenkle
hverdagentil ansatte.Med grønnIKTskalvi drive fremtidsrettet og effektivt – vi kan bidra til en
bærekraftigsamfunnsutvikling,mer fornøydeansatte, laverekostnaderog økt handlingsrom.Følgende
innsatsskalbidra til at vi når målene:
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Ta i bruk IKT-løsningersom bidrar til mindre reisevirksomhet
Nye systemerskalanskaffesfor å understøttedette når hensiktsmessig.
FARTTskalbidra til at
eksisterendesystemer(for eksempelSkype,videokonferanseløsningerog SharePoint)blir mer brukt ved
å sikre at de møter brukerbehovene,ved å lageveiledningerog informere om fornuftig bruk av
systemene.Det skaltilretteleggesfor at brukere skal kunnenå FARTTsineløsningerfra hvor som helst,
forutsatt at sikkerheter ivaretatt.
Innføre løsningerfor å reduserepapirbruk
Dette kan innebære”follow me print” – utskrift foregårbare der og når bruker identifiserersegpå en
printer. Det er ogsåvesentligå informere brukerneom hvordanen kan redusereomfangetav utskrift.
Leielokalt datarom
FARTTleier datarom lokalt av eksternleverandør.Vi vil stimulereleverandørtil å leveresineløsninger i
et energieffektivtmiljø. Brukav skytjenesterutredesi planperioden.
Væregenerelt miljøbevisste
For eksempelå vurdere brukerutstyrogsåetter strømforbruk, resirkuleredatautstyr,papir, toner og
media der det ikke er en sikkerhetsrisikoog basereløsningermot innbyggerepå elektroniskinformasjon
og ikke papirskjema.

Innsatsområde 4: IKT sikkerhet
Hensiktenmed sikkerheter å iverksetterelevante,tilstrekkeligeog effektive tiltak slik at sluttbrukerne
har tilgangtil informasjonmed et gitt sikkerhetsnivå. Brukerneskalstole på at informasjonunntatt
offentlighet ikke kommer på avveie.Arbeidetmed informasjonssikkerheter en kontinuerligprosesssom
dekkerbåde tekniskinfrastruktur, fysisksikringav informasjon/systemerog organisatorisksikkerhet.
Sikkerheter en viktig del av infrastrukturenvår. Sikkerhetkan gå på bekostningav brukervennlighet,
men vi skalfå til den bestekombinasjonenslik at vi ogsånår målet om brukervennligeog effektive
tjenester for ansatte,innbyggereog næringsliv.Følgendeinnsatsskalbidra til at vi når målene:
Sette personverneti høysetet
Moderne teknologikan være et tveeggetsverdsom foruten nye muligheterogsåmuliggjørutstrakt
overvåking.For å ivareta personvernetskalalle lovkrav knyttet til informasjonssikkerheti offentlig
sektor væreoppfylt. Bruk av godeautentiseringsløs
ninger som ID-portenvil samtidiggi brukerenden
nødvendigegrad av sikkerhetog dessutenbidra til effektivisering.Kommunenskaleie egnedata og ha
tilgangtil dissevia FARTT.
VidereføreIKTsikkerhetsutvalg
Det er opprettet et eget IKTsikkerhetsutvalgsom har som formål å påseat personvernog
informasjonssikkerheten
blir ivaretatt. Utvalgetbestår av en personoppnevnt fra hver kommune.
Utvalgetskalvidereutvikleog påseat sikkerhetsrutiner tilfredsstiller lover og forskrifter. IKT-løsningenei
segselvog informasjonensom behandlesi disse,skal med utgangspunkti formelle og risikobasertekrav
beskyttesmot brudd på konfidensialitet,integritet og tilgjengelighet.Sikkerhetsutvalgetog FARTTskal
aktivt stimuleretil etterlevelseav rutiner, sikkerhetshåndboketc. ute i kommunene.Kompetanseheving
for brukerneskalprioriteres.
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Innsatsområde 5: Driftsorganisasjon og kompetanse
Medarbeideremed riktig kompetanseer avgjørendefor god og stabil drift i en stadigmer kompleksIKTverden.Teknologienutviklesraskt og kontinuerlig,og det er krevendeå følgemed og forutse
konsekvenseneav ny teknologi– bådemht. arkitektur og infrastruktur, men ogsåsamfunnsmessige
og
organisasjonsmessige
konsekvenserav endringene.Vi må ha samhandlingmed de ulike kommunale
tjenesteområdenefor å forstå brukernesbehovog styre utviklingenmot brukerrettede tjenester.
De IT-ansattehar bådebred, generellIKT-kompetans
e og spisskompetanse
på utvalgte områder.Innen
IT-sektorenblir det flere ansattemed høyereutdanning og spisskompetanse
og færre generalister.
FARTTvil tilstrebe bådespesialiseringog variasjon/bredde i arbeidet for den enkelte.Vi skaljobbe for å
videreutvikleog beholdedyktigemedarbeidere,samt rekruttere nye medarbeiderehvor vi mangler
kompetanse.Ordningenemed lærlingerog praksiselev
er innen IKTvil videreføres.
Den teknologiskeutviklingenkrever raskomstillingog vi vil derfor videreutviklevår læringskulturog
motivere medarbeidernetil spesialiseringinnen strategiskviktige områder.Dette er i sær
prosjektledelseknyttet til utvikling, sertifisering knyttet til drift og serviceknyttet til brukerstøtte.
FARTT-personell
skaldelta i relevantebrukerfora, samt stimuleretil at kommunenessuperbrukere
deltar i brukerforafor de store fagsystemene.FART
T og eierkommuneneskali større grad synliggjøres
som et attraktivt miljø for kompetent IKT-personell
.
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