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Sektorovergripende 
mål - Skedsmo
”Skedsmo kommune skal være 
blant de fremste kommuner i Norge 
på elektronisk innbyggerdialog, 
digitale tjenester og effektiv e-
forvaltning, slik at vi oppnår 
vesentlige produktivitetsgevinster, 
ivaretar riktig kvalitet og fornøyde 
brukere”.



Målsetninger
• Økt evne til å nå målsettingene i 

kommunens digitaliseringsstrategi 
• Økt innovasjonskraft i hver enkelt 

sektor knyttet til IKT anvendelse og 
digitalisering som grunnlag for 
utvikling av tjenester 

• Økt intern samordning av IKT 
tjenester, systemer og data



Alternative løsninger

Dagens løsning med 
noen forbedringer

1

Større grad av 
sentralisering

2

Større grad av 
desentralisering

3

Matriseorganisering

4

Informasjon utnyttes på 
tvers mellom sektorene

IKT-anskaffelser skjer ut 
fra tverrfaglig tenkning og 

etter grundige kost-
/nytteanalyser

Det finnes sterk, generell 
kompetanse om 

digitalisering og IKT i 
hver sektor

Kompetansen om 
digitalisering løftes lokalt 

i sektorene

Kriterier



Rådmannens ledergruppe

Rådmannen

Erik Nafstad

Utdanningssektoren

Helge Dulsrud

Helse- og sosialsektoren

Arild Hammerhaug

Kultursektoren

Anne-Berit Haavind

Teknisk sektor

Grethe Salvesvold

Organisasjons- og 
personalavdelingen

Anne Vibeke Hellandsjø

Økonomiavdelingen

Gyrid Slettengen

Digitaliseringsavdelingen

Torbjørn Pedersen

Eiendomsavdelingen

Hans Magnar Tokvam



Digitaliseringsavdelingen

IT (16)
• IT-sjef: Lisbet Nederberg
• Drift og helpdesk
• Applikasjonsdrift
• Integrasjoner og back-end 

utvikling
• Arkitektur
• Lisenser
• Anskaffelser

Arkiv og fellestjenester 
(19)
• Leder: Elisabeth Gade
• Digitale og analoge arkiv
• Sentralbord
• Resepsjon
• Postmottak og ekspedering
• Digital post og forsendelser
• Trykkeri og grafisk 

produksjon

Web og Portal (4)
• Leder: Håvard Wiik
• Innbyggerportal
• Digitale innbyggertjenester
• Intranett
• Frontend utvikling
• Digital tjenesteutvikling
• Sosiale medier
• Søkemotoroptimalisering

Erlend Berg
• Virksomhetsarkitekt
• Behov, tjenester og data. 
• Arkitektur for digitalisering i 

kommunen. 
• Spesifisere gjenbrukbare 

tjenester 



Digitaliseringsagenter

Helse og sosial
• Lene Gulbrandsen
• Velferdsteknologi
• Tjenestedesign
• Integrasjoner

Utdanning
• Monika Kristin Vik
• Skoleadministrative 

løsninger
• Dialog - Hjem / skole 

/ barnehage

Kultur
• Kai Roger Gjestmoen
• Frivillighet
• Bibliotek
• Lag og foreninger
• Utleie av haller og 

bygg

Teknisk
• Kjetil Bundli
• Geodata
• Kommunalteknikk
• Eiendom
• Plan og byggesak

Sentraladm.
Stacey Trodal - 1. juni
Kjernesystemer
Økosystem for data
Integrasjoner
Brukeradopsjon
Brukerreiser
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Fet kommune
11.696 innbyggere

Lillestrøm kommune 
83.413 innbyggere

Fet Sørum Skedsmo

Skedsmo kommune
53.836 innbyggere

Sørum kommune
17.881 innbyggere



Sommeren 2017:
Stortinget vedtar 
sammenslåing

Planlegging og gjennomføring av 
sammenslåingsprosessen 2017-2020

1.januar 2020: Etablering 
av ny kommune

01.01.2018 01.07.2019





Skedsmo Fet Sørum

Driftsmodell Egen drift Outsourcing Egen drift

Økonomi / regnskap Agresso Visma Ent. Visma Ent

Lønn / HR Visma HRM Visma HRM Visma HRM

Sak / Arkiv ePhorte Elements ePhorte Public 360

Kontorstøtte Office 365 Office Office 365

Pleie / omsorg Gerica Profil Profil

Turnus Gat Visma Ent. Ressursstyring Capitech

Skoleadm Oppad (utgår) Visma Flyt Oppad (utgår)

Kart ArcGis WinMap GisLine

Eiendom Facilit BuildIt Jonathan

LMS Skoleportalen Its learning / skoleportalen Skooler

… og en lang, lang rekke flere



Anskaffelsesreglementet

• Mye gamle kontrakter
• Frykt for å gjøre feil

• Vi er ikke skalert for dette
• Massiv utfordring på prosjektarbeid i 

tillegg til eksisterende linjeoppgaver

• Er leverandørmarkedet skalert for kommunereformen?
• Det vil være behov for mye tjenester 

på implementering, konvertering og opplæring de neste årene



Kulturelle utfordringer

• Ulike fagmiljø skal samarbeide om å definere felles løsninger og 
behov
• Leverer de samme  tjenestene, men med ulike 

verktøy og prosesser
• Frykt for det ukjente – hva blir min rolle i 

Lillestrøm kommune?
• Vi har alltid gjort det slik – vi vet best



Prosjektarbeid







Lillestrøm kommune

Hva prosjektet omfatter

• Etablering av IKT Plattform
• Etablering av infrastruktur mellom 

kommunene

• Telefoni, mobiltelefoni og sentralbord
• Alle fagsystem

• Helse og omsorg, Utdanning, 
Teknisk, Eiendom, Kultur

• Fellesløsninger
• Arkiv, lønn og personal, økonomi, 

samhandling og kontorstøtte, 
prosjekt, kvalitet, ansattportal, 
intern kommunikasjon ..  

• Innbyggerdialog

Konfidensiell informasjon - Fellesnemnda i Fet, Skedsmo og Sørum



Lillestrøm kommune

Lillestrøm blir K10-kommune

• Vi bygger ny infrastruktur og etablere en hel serie med nye løsninger 
• Våre innbyggere stiller høye krav til digitale løsninger
• Løsningene treffer mange innbyggere og skaper et inntrykk
• Vi ønsker å begeistre!
• Den kraftige satsingen innenfor digitalisering og digital kompetanse 

videreføres
• Utstrakt bruk av digitale læremidler og verktøy i skolen
• Tjenesteeier i Altinn
• Eget utviklingsteam
• Deltaker i en nasjonale initiativ innenfor digitalisering av 

kommunal sektor
• Hyppig brukt som foredragsholdere
• Digitaliseringsagenter, tjenestedesignere og virksomhetsarkitekt



Lillestrøm kommune

Digitalt økosystem

• Fremtidsrettet arkitektur for proaktive innbyggertjenester
• Kombinerer datasett fra ulike fagsystem
• Ønsker å treffe innbyggeren på en enhetlig måte, ikke i 

ulike grensesnitt avhengig av fagsystem eller kontekst
• Ambisjoner om å bygge innsikt basert på data

• Vi vil prioritere leverandører som tilbyr åpne grensesnitt 
basert på moderne standarder



Lillestrøm kommuneLillestrøm kommune



Lillestrøm kommune

Hva vi vil ha?

• De som vil skape fremtidens digitale kommune i Lillestrøm
• De som forstår verdien av åpenhet og partnerskap
• De som gir trygghet og forutsigbarhet
• De som har ambisjoner 
• De som har de beste løsningene for ansatte og innbyggere 

– og som vil være med på å begeistre!

• De som tar oss på alvor og som gjør at vi føler oss viktige!
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