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Målet for en samordnet IKT-utvikling

• Levere gode tjenester
• Profesjonell og tydelig bestiller overfor leverandører
• Felles utvikling: én gjør jobben for mange gir gevinst
• Kompetent, samlet og tydelig overfor staten
• En mer samordnet stat

Det kreves samordning
for å lykkes
• mellom kommuner
• mellom kommunesektor og stat
• innad i staten

Sentrale aktører må trekke sammen mot
felles mål!
•

Kommunesektoren: skal tilby lokale tjenester i tillegg til å
sikre en mer effektiv forvaltning

•

Statlige etater: skal tilby nasjonale tjenester som utfyller
de lokale tjenestene

•

KS: gjennom interessepolitisk arbeid sikre gode
rammebetingelser for kommunene/ fylkeskommunene

•

KommIT: ansvaret for at utvalgte og konkrete IKToppgaver blir løst på vegne av alle kommunene/
fylkeskommunene

Det nasjonale bakteppet
• Bedre tjenester (eDialog) for
innbyggerne og næringsliv
• Konkretisere hvilken gevinst som
skal tas ut, hva er nytten for
samfunnet??

• En mer effektiv offentlig forvaltning
• Konkretisere redusert
ressursinnsats (effektmål), m.a.o.
hva nytten er

Sikkerhet , robusthet og personvern

KS tar grep
• Etablering av program for IKT-samordning i kommunesektoren
(KommIT) fra høsten 2012
• Initiativ til et felles råd for offentlig sektor, for å bedre
koordineringen på IKT-området
• Utvikling av en ny digitaliseringsstrategi for kommunal sektor
for perioden 2013-2016

Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012
• KS etablerer et Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT).
• Programmet skal i første omgang gå ut 2015, og skal i siste fase evalueres og
komme fram til egnet organisasjons- og finansieringsform fra 2016.
• KommIT eies av KS og styres av et programstyre bestående av kommuner,
fylkeskommuner og KS. FAD og KRD bør være observatører.
• KS forventer at det gjøres en innsats for samordning mellom statlige aktører,
og mer samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor som helhet.
• Det skal brukes ressurser og kompetanse fra eksisterende fagmiljøer og
samarbeid i kommunesektoren.

Programstyret i KommIT vedtatt 22.06.2012
•

Programstyret skal sørge for å organisere KommIT på en slik måte at
programmet, sammen med KS, bidrar til å løse oppgaver for å bedre
dagens utfordringsbilde på IKT-området.

•

Programstyret skal sørge for at KommIT utarbeider en strategi/plan
som bidrar til mer samordning av IKT-utvikling i offentlig sektor
generelt og kommunal sektor spesielt. KS hovedstyre skal ha
KommITs strategi/plan til vedtak høsten 2012.

•

Programstyret skal sørge for å organisere KommIT slik at programmet
blir i stand til å levere oppgaver av både forvaltnings- og
utviklingsmessig karakter, som utvikling og forvaltning av standarder
og arkitektur og utvikling av felleskomponenter for kommunal sektor

Programstyret i KommIT vedtatt 22.06.2012 Vedtak - forts.
•

Programstyret skal sørge for å sikre at det kan benyttes ressurser og
kompetanse fra eksisterende fagmiljøer i kommunesektoren. Det er
spesielt viktig at KommIT har en trygghet for at disse ressursene er
tilgjengelige for det utviklingsarbeidet som til enhver tid er i gang.

•

Programstyret skal sørge for en finansieringsmodell som sikrer at
KommIT på kort sikt kan bidra til gevinster av samordningen for
kommunesektoren.

•

Administrerende direktør i KS rapporterer årlig programstyrets
virksomhet til Hovedstyret

•

Programstyret skal sørge for en analyse av virksomheten når
programperioden går mot slutten, for å utarbeide en permanent
samordningsmodell for IKT-utvikling i kommunesektoren.

Programstyret for KommIT består av følgende personer:
Arild Sundberg, Kommunaldirektør Oslo kommune (leder)
Inger Østensjø, Rådmann Stavanger kommune

Evy-Anni Evensen, Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune
Harald Danielsen, Rådmann Arendal kommune
Marit Elisabeth Larsen, Rådmann Gloppen kommune

Ole Magnus Stensrud, Rådmann Kragerø kommune
Helge Eide, Områdedirektør KS
Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS

Utkast til effektmål for KommIT

Når programmet kommer til utgangen av 2015 skal det ha
•
•
•
•

sørget for samordning i kommunesektoren
sørget for samordning stat/kommune
økt den kommunale IKT-kompetansen
utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet og forberede et vedtak
om dette

Utkast til resultatmål 1 for KommIT

• KommIT som utvikler av felles IKT-arkitektur skal ved utgangen av 2015 ha:
–
–
–
–
–
–
–

Utviklet governancekonsept av arkitektur
Utredet forvaltningsmodell for IKT-utvikling i kommunal sektor
Forvaltet og utviklet de standardene som allerede eksisterer
Videreført arbeid med felles kommunal IKT-arkitektur
Spredd kunnskap om standardene i sektoren
Stilt krav til leverandørene om bruk av standarder
Hatt kontinuerlig oppmerksomhet på informasjonssikkerhet

Utkast til resultatmål 2 for KommIT

• KommIT som kompetanseutviklingsorgan skal ved utgangen av 2015 ha:
– Tilbudt kommunene nettverk for rådmenn i strategisk ledelse og IKT
– Etablert bestillernettverk for å gjøre kommunene sterkere i møte med
leverandører
– Arbeidet for generell digital kompetanseheving i sektoren

Utkast til resultatmål 3 for KommIT

• KommIT som nasjonal aktør for digital samordning i offentlig sektor skal
ved utgangen av 2015 ha:
– Hatt en tydelig stemme inn mot sentrale nasjonale myndigheters
satsninger, prosesser og prosjekter sammen med KS
– Slike satsninger kan for eksempel være innen eHelse, NAV,
Skatteetaten, Altinn

Hvorfor skal min kommune være med på dette?

I

• Du har mellom 180 og 200 IKT-systemer i din kommune
• For å levere gode tjenester til innbyggerne må informasjon og dokumentasjon
kunne brukes på tvers i organisasjonen
• For at dine IKT-systemer skal kunne «snakke sammen» trengs noen
byggeklosser som kalles arkitektur
• Å utvikle denne arkitekturen er teknisk komplisert og dyrt
• Å tilpasse den IKT-systemet etter at systemet er anskaffet er enda dyrere

• La KommIT ta denne utviklerjobben på vegne av din kommune!
• La KommIT vise deg hvilke standarder og prinsipper du skal stille krav om
overfor leverandørene

Hvorfor skal min kommune være med på dette?

II

• Helsedirektoratet lager nå felles IKT-arkitektur for hele helsetjenesten.
Sykehusene har tunge fagmiljøer som bidrar inn. De legger premisser.
• NAV investerer nå flere milliarder i nytt IKT-system. De har begynt med den
statlige delen og skal (?) koble på kommunene etter hvert.
• Folkeregisteret er under oppussing. Dette er data kommunesektoren bruker
hver dag. Det betyr mye at denne fornyelsen blir tilpasset oss.

• La KommIT være din kommunes representant inn i de faglige
endringsprosessene som skjer nasjonalt slik at disse endringene blir gode
også for kommunal sektor!
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