Mandat utviklingsgrupper
Målsetting
Sektorvise utviklingsgrupper samordner sektorenes utviklingsbehov på tvers av kommunene.
Deltagerne i utviklingsgruppene skal fungere som bindeledd mellom medlemmer i faggruppene og
styret i FARTT, samt samordne seg med ledelsen i egen kommune. (IKT-strategi for IKT Fjellregionen
IKS 2017-2020)
Revidert 16.1.2019

FARTT organisering

Representantskapet i FARTT
IKT Sikkerhetsutvalg

Styret i FARTT

Daglig leder

Rådmenn i FARTT

Utviklingsavdelingen
FARTT

Sektorvise utviklingsgrupper

Driftsavdelingen
FARTT

Faggrupper i nettverk

Oppgaver
1. Utviklingsgruppene skal sammen med rådmennene være nærmest styret i forhold til
behov knyttet til utvikling og investeringsbehov.
2. Hvert enkelt medlem i utviklingsgruppene har informasjonsplikt ovenfor andre ledere
og ansatte, innen sektoren utviklingsgruppen dekker, i egen kommune.
3. Sektorvise utviklingsgrupper samordner sektorenes utviklingsbehov på tvers av
kommunene. Deltagerne i utviklingsgruppene skal fungere som bindeledd mellom
faggruppene og styret i FARTT, samt samordne seg med ledelsen i egen kommune.
4. Hver utviklingsgruppe består i utgangspunktet av en representant fra strategisk
ledernivå i hver kommune, slik at de sentrale fagområdene er representert. Ved
utskifting av medlemmer skal rådmannen i den aktuelle kommune ivareta dette og
utpeke et nytt medlem i samråd med styret. Dersom det er nødvendig for å
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opprettholde representasjon fra de mest sentrale fagområdene, kan utviklingsgruppen
utvides i antall.
5. Hver utviklingsgruppe skal årlig velge leder som også er kontaktperson mot styret og
daglig leder i FARTT.
6. IKT-medarbeidernes rolle inn i utviklingsgrupper: Det dedikeres en IKT-medarbeider
til hver utviklingsgruppe. Vedkommende skal utvikle spisskompetanse innen
sektorens programvare. Vedkommende skal ikke lede gruppa, men skal sammen med
leder sørge for framdrift i arbeidet.
7. Utviklingsgruppene skal ha oversikt over alle fagsystemer og integrasjoner med andre
fagsystemer innafor eget utviklingsområde og hvilke funksjoner disse dekker.
8. Utviklingsgruppene skal være rådgivende organ og foreslå gjennomføring av IKT- og
digitaliseringsprosjekter innen sine tjenesteområder. Styret oppnevner prosjektgrupper
og gir disse mandat i samråd med utviklingsgruppene.
9. Utviklingsgruppene har som oppgave å innhente kunnskap om, analysere og gi
strategiske anbefalinger om endringer i sektorvis bruk av IKT-verktøy som ledd i sin
tjenesteproduksjon.
10. Anskaffelser/digitaliseringsprosjekter skal forløse et definert gevinstpotensiale.
Utviklingsgruppa skal legge innovasjonsmetodikk til grunn når det jobbes med nye
systembehov/digitaliseringsprosjekter:

11. Som regel er en digitaliseringsprosess også i stor grad en organisasjonsprosess.
Utviklingsgruppene skal i tidlig fase utrede hvordan organisasjonene bør endres som
en del av digitaliseringsprosjektet. Videre i forløpet må også hvert enkelt medlem i
utviklingsgruppene være aktive i egen organisasjon, slik at man faktisk realiserer
gevinstene som et nytt system/digitaliseringsprosjekt skal innebære.
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12. Utviklingsgruppene skal årlig levere forslag til investeringsplan og budsjett. Forslag
skal innhold kost/nytte vurdering og begrunne innspill ut fra krav i lov,
brukerperspektiv og mulig gevinst.
13. Prosess i forhold til investeringsplan og budsjett følger årshjul FARTT.

Årshjul utviklingsgrupper
Oppgaver
Styret ber utviklingsgruppene igangsette forhåndsarbeid
innspill investeringsplan 2020-2023
Styret ber faggruppene gi innspill til utviklingsgruppene
vedr investeringsplan 2020-2023
Gjennomføringsplan for investeringsprosjekter, vedtas av
styret og sendes utviklingsgruppene og prosjektledere
Svarfrist utviklingsgruppenes innspill til investeringsplan
Styret drøfter utviklingsgruppenes første innspill til
investeringsplan
Forprosjektgruppa leverer kostnadsestimat for
hovedprosjekt i 2019
Workshop/samling utviklingsgrupper, rådmenn og styret
Kvalitetssikring innspill og kostnadsoverslag
Styret vedtar forslag til investeringsplan som sendes på
høring til eierkommunene
Styret vedtar forslag til budsjett 2020 som sendes på
høring til eierkommunene
Svarfrist eierkommunenes innspill til investeringsplan
Styret vedtar investeringsplan
Styret vedtar budsjett 2020
FARTT sender investeringsplan og budsjett til rådmenn,
utviklingsgrupper og faggrupper
Styret utarbeider mandat m/omfang, krav til opplæring,
økonomi, samt forslag til prosjektgruppe
Representantskapet vedtar investeringsplan
Representantskapet vedtar budsjett 2020
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Ansvarlig
Styreleder, daglig
leder
Styreleder, daglig
leder
Styret

Dato/tidsfrist
1.Kvartal
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Styret
Styret

2.Kvartal
2.Kvartal
2.Kvartal
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3.Kvartal
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