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Digitalisering handler om å endre organisasjonen og måten å jobbe på gjennom innføring av nye 

digitale løsninger, eller bedre utnyttelse av eksisterende løsninger.  

Digitalisering omfatter endringer i prosesser, tjenester, organisasjon og teknologi. Evne til 

organisasjonsendringer er en forutsetning for at kommunen skal ha nytte av digitalisering. Gjennom 

digitalisering kan Modum kommune tilby nye og forbedrede tjenester som er enkle å bruke, 

effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra 

til å øke produktiviteten. 

  

Digitalisering 

Digitalisering omfatter alt fra selvbetjeningsløsninger til mer omfattende løsninger innen helse og 

omsorg, som trygghets- og overvåkingsteknologi. Det overordnede målet er å skape bedre, mer 

tilgjengelige og oppdaterte løsninger for våre innbyggere. 

Digitalisering er en vesentlig drivkraft i forvaltnings- og tjenesteutviklingen, der hensikten er å levere 

tjenester med høyere kvalitet og mer effektivitet. Digitalisering handler om å endre organisasjonen 

og måten å jobbe på gjennom innføring av nye digitale løsninger, eller bedre utnyttelse av 

eksisterende.  

Digitalisering omfatter endringer i prosesser, tjenester, organisasjon og teknologi. Evne til 

organisasjonsendringer er en forutsetning for at kommunen skal ha nytte av digitalisering. 

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping, innovasjon og produktivitet. 
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Mål for digitalisering i Modum kommune 
 

Det er viktig for Modum kommune å følge med på den digitale utviklingen, og anvende digitalisering 

som virkemiddel for å forenkle og forbedre tjenester til innbyggernes, næringslivet og samfunnets 

beste. Økt grad av digitalisering gir muligheter for å løse Modum kommunes oppgaver på nye, 

smartere og mer effektive måter. 

Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til våre kommunale tjenester, også de digitale. 

Ansatte i Modum kommune har også forventninger til gode digitale verktøy for å kunne jobbe så 

effektivt og smart som mulig. 

 

Selv om digitaliseringen forenkler, medfører den også nye utfordringer knyttet til kompetanse, 

organisering og styring. 

 

Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og Modum 

kommune, og mellom næringslivet og Modum kommune.  

Kommunens innbyggere og næringsdrivende skal møte en åpen og tilgjengelig kommune som gir rask 

tilgang til kvalitetssikret informasjon og digitale tjenester. Vi må sikre god mulighet for 

kompetanseheving for våre brukere. Det må også legges til rette for å opprettholde analog 

kommunikasjon for ikke-digitale brukere, samt som back-up i påkommende tilfelle. 

Modum kommune skal i størst mulig grad benytte digital kommunikasjon i dialog med andre 

offentlige instanser.  

 

Modum kommune skal også produsere gode og effektive tjenester gjennom arbeidsprosesser som 

understøttes av effektive IT-systemer. Det krever at prosessene som leverer kommunens tjenester er 

designet for optimal anvendelse av IKT.  

Modum kommune skal på en effektiv og bevisst måte ta i bruk smarte, fremtidsrettede tjenester. 

Kommunen skal være gode til å definere behov, velge riktige løsninger, gjennomføre 

digitaliseringsprosjekter i tråd med felles metodikker; og med det sørge for at gevinster realiseres.  

Kommunen skal øke sin evne til digitalisering gjennom en styrket samhandling, kompetanseheving, 

samt innføring av metodikker og rammeverk for digitalisering.  

 

Modum kommunes mål for kommunens digitaliseringsarbeid er:  

 Gi innbyggere og næringsliv til enhver tid enkel og rask tilgang til kvalitetssikret informasjon 
og bruk av kommunens tjenester. 

 Sørge for effektiv saksbehandling  

 Evne å ta i bruk smarte, framtidsrettede tjenester 
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Figur 1: Kommunens felles satsningsområder sin knytning til kommunens overordnede digitaliseringsmål 

 

 

Hensikten med Digitaliseringsstrategien er å sikre at Modum kommune oppfyller innbyggernes og de 

ansattes forventninger til gode digitale tjenester, og at vi gjennom et felles løft og en felles retning 

skal kunne utnytte de mulighetene digitalisering gir for å skape nye, enklere og bedre tjenester.  

Digitaliseringsstrategien legger føringer for hvordan Modum kommune skal jobbe med digitalisering, 

og hvilke områder vi skal satse på for å nå kommunens digitaliseringsmål. Valg av satsingsområder og 

mål er gjort med utgangspunkt i kommunens behov og KS Digitaliseringsstrategi1. 

Tiltak for realisering av strategien er konkretisert i en handlingsplan for digitalisering. 

  

 

 

  

                                                           
1
 (KS, 2017) og (KS, 2013) 
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Nåsituasjonen  
 

Holdningene til å ta i bruk nye digitale løsninger har endret seg de siste årene – til det positive. 

Modum kommune har investert både tid og ressurser i overgang til nye eller forbedrede digitale 

løsninger innenfor blant annet økonomi og HR.  

Internt i kommunen har de største endringene skjedd innenfor fakturering, ansettelsesprosedyrer, 

fraværsregistrering, samt lønns- og timelister. De nye systemene har bidratt til økt kvalitet i 

leveransene, økt sikkerhet og mindre bruk av ressurser og tid.  

Like maler og saksgangsflyt gir også en mer enhetlig måte å jobbe på, noe som i større grad enn 

tidligere sikrer likere behandling og gode leveranser innenfor de administrative arbeidsoppgavene.  

Flere av systemene «snakker sammen», slik at data løftes automatisk over i de tilknyttede systemer. 

Noen av IT-systemene krever på grunn av kompleksitet at de brukes ofte, mens andre er mer 

intuitive og brukervennlige.  Det gir noen utfordringer i bruk av tid og i avvik/feil leveranser. 

Modum kommune har gjennomført prosjekt for å gå fra papirbasert dokumenthåndtering til et 

«fullelektronisk» arkiv i ESA. Det gikk forholdsvis greit å etablere løsningen. Utfordringen har vært å 

gjøre de ansatte i stand til å anvende den.  

Det er etablert en digital forsendelse av brev, SvarUT, mot kommunens innbyggere og 

næringsdrivende. På kommunens nettside finnes chat-funksjon som betjenes av Servicetorget. I 

tillegg har Modum flere digitale skjemaer som gjør innbyggerne i stand til å sende søknader digitalt.  

Selv om en rekke digitale løsninger er etablert, er det langt igjen til en heldigital saksgang der 

innbyggerne hjemmefra kan melde inn saken sin, og få svar umiddelbart i sin digitale postkasse.  

 

Modum kommune har et teknisk etterslep og utfordringer med nettverkskapasitet og serverkapasitet 

som gjenspeiler seg i de ansattes opplevelse av brukervennligheten av systemer og løsninger. 

Kommunen har en IKT-plan, men det er ingen helhetlig plan for digital utvikling av kommunen. Tiltak 

skjer enkeltstående, ikke som en del av en større plan i kommunen eller i den enkelte etat. 

Kommunen har mange systemer, men anvendelsen av dem bærer preg av at en i innføring ikke har 

hatt nok fokus på hvordan man faktisk skal ta dem i bruk og dra nytte av dem.  

Det mangler i stor grad metoder, prosesser, verktøy (strukturkapital) for digitalisering. 

Ansvarsfordelingen mellom IT og etater i kommunen fremstår som uklar og lite formalisert både når 

det kommer til drift og utvikling. 

 

Rapport fra Agenda Kaupang peker på flere hindringer for bruk av effektive IKT-løsninger. Dette som 

rutiner ved anskaffelser, plassering av strategisk ansvar, og sikring av gevinster ved innføring av nye 

systemer. 

 

Modum kommunes situasjon er på ingen måte unik i kommunal sammenheng. Riksrevisjonen 

påpeker at kommunene ikke evner å tilby digitale tjenester i tråd med Stortingets mål. Hindringene 

er blant annet manglende kompetanse, høye kostnader og manglende evne til å realisere gevinster 

av tiltak som gjennomføres.2 

                                                           
2
 (Riksrevisjonen, 2016) 
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Styrende prinsipper for digitaliseringsarbeidet  

 

Det er over lang tid arbeidet med digitalisering av kommunal sektor. De siste årene ser en et økende 

fokus på samordning og strukturering av arbeidet nasjonalt gjennom Stortingsmelding om 

digitalisering og satsing i KS.  

De styrende prinsippene som forteller hvordan Modum kommune skal jobbe med digitalisering, 

samsvarer med de nasjonale føringene gitt i Stortingsmelding 27 (2015-2016) «Digital agenda for 

Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet»3
 og av KS.4  

Modum kommune har følgende styrende prinsipper for digitalisering: 

Brukernes behov i sentrum: Digitale tjenester skal utvikles med utgangspunkt i innbyggere, 

næringsdrivende og samfunnslivets behov. Kommunens tjenester skal oppleves sammenhengende 

og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilken etat eller tjenesteområde som tilbyr dem. Digitale 

tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke, både for brukere av kommunale tjenester og de 

ansatte i kommunen.  

IKT som innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet: For å kunne opprettholde gode tjenester i 

fremtiden, er det viktig at Modum kommune utnytter mulighetene som ligger i digitalisering for å 

øke kvaliteten på tjenesten som leveres; samt spare penger eller tid.  Digitalisering skal gi en effektiv 

bruk av kommunens ressurser og arbeidskraft. Derfor skal digitaliseringsprosjekter i Modum 

kommune gjennomføres med bakgrunn i planlagte gevinster.  

Effektiv digitalisering: Digitalisering av Modum kommune skal planlegges og gjennomføres 

profesjonelt, og på en måte som reduserer kompleksitet og risiko, slik at planlagte gevinster 

realiseres. Kommunen skal anvende fellesløsninger utviklet for offentlig virksomheter, samt løsninger 

andre kommuner har gode erfaringer med.   

Styrket digital kompetanse og deltakelse: Digital kompetanse og mestring er en forutsetning for å 

sikre anvendelse av digitale tjenester og løsninger, både blant kommunens innbyggere, 

næringsdrivende og ansatte.  

Kommunen skal legge til rette for veiledning av aktører som bruker kommunens digitale tjenester.  

Digitaliseringsprosjekter som endrer arbeidsmåter skal følges av god opplæring og oppfølging av 

ansatte.  

Personvern og god informasjonssikkerhet skal ivaretas: Innbyggere, næringsliv og ansatte må ha 

tillit til at personopplysninger og sensitiv informasjon blir ivaretatt og håndtert på en sikker måte når 

de bruker kommunens digitale tjenester. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett 

over egne personopplysninger. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av 

digitaliseringsarbeidet i Modum kommune.5   

                                                           
3
 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016) 

4
 Se vedlegg 1 for mer om nasjonale krav og føringer for digitalisering 

5
 (Datatilsynet, u.d.) 
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Oppfølging av strategien 
 

En forutsetning for å lykkes med Digitaliseringsstrategien er at den er politisk forankret og prioritert, 

samt at den blir gjort kjent og etterleves innenfor alle kommunens etater. Rådmannens ledergruppe 

(RLG) har et særskilt ansvar for at strategien etterleves og oppfylles. Det innebærer: 

 Beslutte årlige handlingsplaner for digitalisering 

 Sikre finansiering av tiltakene i strategien 

 Følge opp tiltak og prosjekter i den enkelte etat 

 Gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer som sikrer at gevinster realiseres 

 Utnevne digitaliseringsgruppe 

 

For å opprettholde fokuset på digitalisering anbefales det opprettet en digitaliseringsgruppe, med 

dertil hørende tidsressurser som tilsier at dette kan være aktiv gruppe med gjennomføringsevne- og 

kraft. 

Det bør også vurderes om et etter hvert lovpålagt personvernombud bør være en del av denne 

gruppen. 

Gruppens medlemmer må ha kompetanse til å inneha følgende ansvar: 

 Koordinere arbeidet med årlige handlingsprogram for oppfølging av strategien og anbefale 

endringer i handlingsplanen 

 Gi råd til etatene og Rådmannens ledergruppe (RLG) i digitaliseringsspørsmål 

 Koordinere og samordne digitalisering på tvers av kommunens etater 

 Sikre kommunens metodikk innen digitaliseringsprosjekter etterleves 

 Se etter digitale muligheter og holde seg oppdaterte på den digitale utviklingen 

Gruppen har ingen besluttende myndighet, men kan gi anbefalinger knyttet til kravstilling, valg av 

løsninger, samordning av tiltak, samt være rådgivere i bruk av metodikk og rammeverk. 

Digitaliseringstiltak skal diskuteres med gruppen før de besluttes gjennomført.  

Beslutninger om gjennomføring av tiltak fattes av etatene eller av RLG.  

 

Næringsrådet, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede konsulteres i saker hvor 

det er naturlig. Det er særlig viktig å spille på lag med det lokale næringslivet, samt å bruke 

ungdommens kunnskap og visjoner når fremtidige prosjekter skal utvikles og igangsettes. 

 

Etatsledelsen har ansvar for gjennomføring av vedtatte prosjekter i sine respektive etater. 

 

Det politiske nivået holdes orientert med en årlig gjennomgang av fremdrift.  

 

Øvrige organisatoriske tiltak er beskrevet i kommunens handlingsplan for digitalisering.  
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Felles satsningsområder for digitalisering i Modum kommune 
 

Modum kommune har med utgangspunkt i eksisterende kunnskap, kartleggingsarbeid fra 

konsulenter og erfaringer fra andre kommuneregioners og KS’ strategi, pekt på syv felles 

satsingsområder for kommunens digitaliseringsarbeid.  

 

Digitalt førstevalg 
Innbyggerne skal kunne få tilgang på tjenester de har behov for, krav på og rett til på digitale flater 

som PC, mobil og nettbrett. Det betyr at Modum kommunes tjenester og saksbehandling må 

tilpasses digital kommunikasjon.  

 

Det må arbeides for å opprette tilgjengelig nettløsninger i alle deler av kommunen, slik at alle våre 

innbyggere får tilgang til det digitale Modum. 

Bruk av tjenesten skal være enkel og saksbehandlingen effektiv. Arbeidsprosessene må være 

designet for delvis eller full automatisering. Dette innebærer at roller, regler, informasjonsbehov og 

informasjon må være tilgjengelige for hvert steg i prosessen. Slik får brukerne av tjenesten svar i 

løpet av kort tid, også utenom ordinær åpningstid.  

Mål for digitalt førstevalg: 

1. Kommunen har digitale tjenester for kommunikasjon, med sikker pålogging for innbyggere 

og næringsliv, som tilfredsstiller krav til universell utforming  

2. Kommunen har automatisert regelstyrte prosesser som gir effektiv saksbehandling. 

3. Kommunens innbyggere kan innhente relevante opplysninger om seg som person og mine 

saker gjennom kommunens nettsider. 

4. Det må jobbes kontinuerlig for sikker nettilgang til næringslivet og alle våre husstander. 

 

 

Organisering for digitalisering 
Det kreves en god styring, organisering og samordning av arbeidet for å effektivisere og heve 

kvaliteten på tjenestene som leveres. Formålet og gevinster ved digitaliseringsprosessene må være i 

fokus.  

Modum kommune skal ha metoder og rammeverk som inkluderer hvordan kommunen skal utnytte 

anskaffelsesprosessen som en del av digitaliseringsarbeidet, samt det samme for å ivareta 

utviklingsprosessen fra ide til gevinster er realisert  

For å ivareta en helhetlig utvikling av digitale tjenester må Modum kommune definere en IKT-

organisering med tydelig rolle og ansvarsdeling. Organiseringen må inkludere kommunens ledelse, 

sektorer, brukere i organisasjonen og IKT-avdelingen.  

Ansvaret sektorene har for digitalisering av tjenesteproduksjonen må tydeliggjøres.  
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Mål for organisering for digitalisering: 

1. Modum kommune har en definert og forankret organisering, rolle og ansvarsdeling for digital 

utvikling 

2. Kommunen evner å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på 

tjenesteområdenes behov. 

3. Digitaliseringsprosjekter resulterer i dokumenterte gevinster 

 

Digital kompetanse og digitale ferdigheter  
Kompetanse er viktig for utvikling av moderne digital forvaltning. Digitalisering krever ny kompetanse 

på alle nivå i kommunen.  

Ledere: Ledere må se sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk, og bruke dette til 

tjenesteutvikling. Kunnskap om hvilke organisatoriske endringer som skal realiseres ved innføring av 

en løsning, samt hvordan det påvirker eksisterende systemer og infrastruktur, er en forutsetning for 

at kommunens ledelse skal kunne prioritere innføring av ny teknologi – og realisere gevinster.  

Ansatte: For å kunne utnytte mulighetene digitalisering gir, er det vesentlig at de ansatte behersker 

IKT-verktøy de benytter i det daglige. Først når kompetansenivået er hevet, kan de ansatte delta 

aktivt og bidra til videreutvikling av tjenester.  

Det er en forutsetning at kommunen har et kontinuerlig fokus på opplæring og oppdatering av 

kompetanse da man vet at IT-systemer stadig endres og forbedres. 

IKT-enheten: Kommunens etater vil være avhengige av IKT-kompetanse for digitalisering av sine 

tjenester. Det er vesentlig at Modum kommune har en IKT-avdeling med kompetanse og ressurser til 

å være en rådgiver for etatene i teknologiske valg, samtidig som den ivaretar sikker og stabil drift. 

IKT-avdelingen må ha kompetanse og kunnskap om teknologien på virksomhetsnære fagsystemer, 

samt kommunens virksomhets- og informasjonsarkitektur. 

Innbyggere: Målene med digitale tjenester er at innbyggerne skal kunne erstatte oppmøte og 

telefonbruk. Det krever at kommunen lager universelt utformede tjenester som er enkle å ta i bruk.  

Brukernes kompetansebehov må ivaretas fra grunnskolen via høyere utdanning, gjennom 

arbeidslivet, og også omfatte seniorer, pensjonister, hjemmeværende og trygdede. Kommunen skal 

legge til rette for veiledning for innbyggere og nærings- og samfunnsliv som bruker kommunens 

digitale tjenester (Frivilligsentral, bibliotek, servicetorg). I tillegg må det finnes alternativer for 

innbyggere som ikke mestrer kommunikasjon på nett, slik at de får tilgang på de tjenestene de har 

krav på. På digdel.no finnes kursmateriell for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. 6 

 

Mål for digital kompetanse og digitale ferdigheter: 

1. Modum kommune skal ha ledere som har kompetanse om sammenheng mellom 

tjenesteproduksjon og teknologibruk, og bruker dette i sin tjenesteutvikling 

2. Modum kommunes ansatte mestrer standard- og fagspesifikke systemer de benytter i sin 

arbeidshverdag  

3. Kommunenes innbyggere og næringsliv kan anvende kommunens digitale tjenester 

                                                           
6
 (Digidel, u.d.) 
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Arkiv og dokumenthåndtering 
Behovet for å dokumentere hva kommunen faktisk har gjort er gjennomgående for alle sektorer og 

tjenesteområder, uavhengig av type system eller teknologi. Digitale arkiv er både en forutsetning for 

og et resultat av en elektronisk kommunikasjon og saksbehandling.  

For at innsynsretten for parter og publikum skal oppfylles, må arkivene være innrettet slik at 

dokumentene alltid er sikret som informasjonskilder, samtidig som de har god søkbarhet.  Samtidig 

skal kommunen styrke rutiner, opplæring og oppfølging av ansatte som sikrer at arkivverdig 

informasjon blir arkivert.  

Mål for arkivering og dokumenthåndtering:  

1. Kommunen har rutiner som sørger for dokumentfangst og sikker arkivhåndtering ved 

implementering av nye digitale løsninger og tjenester på alle områder og for alle typer system 

2. Kommunen ivaretar langtidsbevaring av kommunens arkiver i arkivdepot i henhold til lover og 

forskrifter. 

3. Kommunen kan hente ut alle relevante opplysninger fra arkivet til egne ansatte, parter, publikum 

og omkringliggende datasystem. 

 

Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonens konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet. Ved bruk av kommunens tjenester må innbyggere og næringsliv ha tillit til at deres 

opplysninger blir ivaretatt og håndtert på en sikker måte. Informasjonssikkerhet er en forutsetning 

for at offentlig virksomheter skal nå sine mål. 

Gjennom god informasjonssikkerhet og god internkontroll skal Modum kommune sikre at 

kommunene behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Sensitive opplysninger skal 

vernes på en slik måte at de ikke kommer i feil hender eller utilsiktet endres, og sensitive 

personopplysninger skal skjermes spesielt.  

Mål for informasjonssikkerhet:   

1. Kommunen har ledelsesforankret internkontroll og styringssystem på plass, basert på DIFIs 

veileder for informasjonssikkerhet. 7 

2. Kommunen har løsninger som tilfredsstiller kravene til sikkerhetsarkitektur 

3. Kommunen har databehandleravtaler med alle aktører som behandler personopplysninger 

på vegne av kommunene  

4. Ved bruk av skytjenester er det gjennomført grundige risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

Arkitektur og standardisering 
For at innbyggere og næringsliv skal oppleve de digitale tjenestene som gode og sammenhengende, 

må de interne systemene kommunisere seg i mellom, samt utveksle informasjon på tvers av 

forvaltningsnivå. Bruk av standarder, og gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter, er 

viktige elementer i en slik IKT-arkitektur.  

 

                                                           
7
 (Direktoratet for forvaltning og IKT, u.d.) 
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Det vil også være helt naturlig å se til ulike samarbeidsmodeller i nabokommuner/regioner, samt  å 

samordne fellesløsninger med andre kommuner der det er formålstjenelig. 

 

 

Modum kommune skal legge KS «felles kommunal IKT-arkitektur» til grunn for sin 

virksomhetsarkitektur. Modum kommune skal holde seg orientert om nasjonale satsninger på 

felleskomponenter og fellesløsninger. Relevante digitale løsninger som blir utviklet for kommunal 

sektor skal benyttes, forutsatt at disse løsningene understøtter målene i dette strategidokumentet.  

 

 

 

Mål for arkitektur og standardisering: 

1) Modum kommune har virksomhetsarkitektur, infrastruktur, systemer og verktøy som 

understøtter effektiv tjenesteproduksjon 

2) Modum kommune har utarbeidet IKT-arkitektur basert på felleskomponenter og standarder 

3) Anskaffelse og etablering av digitale tjenester i Modum kommune gjøres i tråd med 

kommunens virksomhetsarkitektur 

 

Sikre, stabile og brukervennlige IKT-tjenester 
Når en stadig større del av Modum kommunes tjenesteproduksjon blir digital, stiller dette økte krav 

til IKT-løsningene.  Oppe-tid og driftssikkerhet, døgnet rundt, er avgjørende for tillit til systemene, og 

således en grunnforutsetning for at kommunen skal lykkes med digitalisering.  

Modum kommune skal ivareta sikre, stabile og brukervennlige IKT tjenester.  

Mål for sikre, stabile og brukervennlige IKT-tjenester: 

1. Modum kommunes IT-drift tilfredsstiller kommunens krav til tjenestenivå8 for kommunens 

systemer og løsninger  

2. Kommunale bygg har nettverkskapasitet som ivaretar bruk av digitale enheter, både for 

ansatte og andre brukere av byggene der hvor nettverkskapasitet er nødvendig for tjenesten 

som leveres.  

  

                                                           
8
 Se Begrepsforklaring for mer informasjon om tjenestenivå 
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Etatsvise satsingsområder for digitalisering  
Innen hver etat er det definert mål som ligger til grunn for digitalisering. Tiltak for å realisere målene 

følges opp i årlige handlingsplaner.  

Helse og sosial 
En helhetlig satsning på IKT vurderes som det mest virkningsfulle tiltaket for styrket kvalitet og 

effektivitet i helse- og omsorgssektoren. Et overordnet mål for digitalisering av helse- og 

omsorgstjenestene er å understøtte helhetlig pasientforløp. Derfor er det behov for verktøy og 

systemer som støtter informasjonsutveksling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, 

fastleger mv.  

Flere eldre ønsker å bo lenger hjemme dersom det er praktisk tilrettelagt for dette. Ved riktig bruk av 

velferdsteknologiske løsninger kan innbyggerne i større grad hjelpes til å hjelpe seg selv, og 

kommunen kan bruke ressurser på nye måter. Ved innføring av velferdsteknologi må kommunen 

tilpasse dette til hva som er utfordringene både for brukerne og tjenesten, slik at riktige teknologiske 

løsninger blir valgt. 

Mål: 

1. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, velferdsteknologiske 

løsninger er innarbeidet som en naturlig del av tjenestetilbudet i Modum kommune  

2. Modum kommune har lagt til rette for deling av pasientinformasjon mellom samhandlende 

aktører på helse og omsorgsområdet. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 

styring og forskning. 

3. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har tilgang på oppdatert og relevant 

pasientinformasjon i digitale journaler. Kommunen skal sikre opplysninger for samtid og 

ettertid i alle fagsystem.  

4. Behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon følger «Norm for 

informasjonssikkerhet»  

 

Undervisning 
Digital kompetanse er en forutsetning for å ruste barn og unge for framtidig arbeidsliv. Digitale 

ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen og skal være integrert i alle fag. Digitale 

verktøy kan støtte det pedagogiske arbeidet og effektive læringsarbeidet i skoler og barnehager, men 

er avhengig av gode vurderinger om når det er et nyttig verktøy. Kommunen må legge til rette for 

kompetanseheving og løsninger som gjør at digitale løsninger er et reelt valg. Skoleeier må legge til 

rette for et pedagogisk og administrativt digitalt system rundt skoler og barnehager som oppleves 

som effektivt, målrettet og oppdatert. 

Mål 

1. Skolene utnytter mulighetene digitale verktøy gir for å utvikle grunnleggende ferdigheter, og 

gi tilpasset og differensiert opplæring til hver enkelt elev 

2. Det er etablert systemer som henger sammen for å effektivisere og bistå det pedagogiske 

arbeidet gjennom bruk av fellesløsninger og god portefølje av digitale læremidler 

3. Det er god tilgang på enheter og stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagene og skolene slik 

at bruk av digitale verktøy er et reelt valg 
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4. Det er tilbud om kompetanseheving og nettverk for spredning av god praksis for ansatte i 

skoler og barnehager 

 

Teknisk etat  
Kommunene legger til rette for en utvikling som sikrer presis informasjon om arealbruk og 

bebyggelse. Overordnet mål er å sørge for at digitale kartbaser er integrert i 

saksbehandlingsprosesser. Databasene skal gi lett tilgjengelig informasjon. Dette gir kvalitetssikker og 

nøyaktig planlegging og byggesaksbehandling. 

Mål: 

1. Kommunen har en digital plan- og byggesaksprosess 

2. Kommunen har planer og rutiner for etablering, forvaltning og deling av geografisk 

informasjon 

3. Kommunen har digitale løsninger for arealplaner, planregister, matrikkelen, det offentlige 

kartgrunnlaget, eiendomsforvaltning, gravplass- og kommunaltekniske fagdata.  

4. Kommunen har tilgang til nasjonale løsninger for bruk innenfor teknisk sektor 

 

Kultur 
Kulturetaten har cirka 260 000 brukere gjennom året. Målet er å nå enda flere. Det er viktig å 

synliggjøre etatens tilbud, gjøre det enkelt for brukeren å benytte våre tjenester, samt å gi ansatte 

kompetanse til å gi digital veiledning.. 

Mål: 

1. Kunden skal kunne digitalt bestille, få bekreftet, og betale tjenester, opplevelser, varer som 

kulturetaten leverer. 

2. Søknad og saksbehandling knyttet til kulturmidler skjer digitalt. 

3. Søknad og saksbehandling knyttet til leie av skolerom/idrettsanlegg skjer digitalt 

4. Kulturetaten har ansvar for digital kompetanse til kommunens innbyggere (tilbud i 

biblioteket, på Frivilligsentral og servicetorg) 

5. Digital synliggjøring av kulturminner i Modum 

 

Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen skal legge til rette for optimale løsninger for publikum, politikere og ansatte. 

Målet er at alle disse gruppene kan være selvhjulpne i døgnkontinuerlige og selvforklarende digitale 

løsninger der sikker og lett tilgang, raske svar og tilgjengelighet er nøkkelord. 

1. Alle innbyggerne skal kunne ha tilgang til sin egen innbyggerprofil i en felles plattform for de 

tjenester kommunen tilbyr. 

2. Politikere på digitale plattformer og digitale politiske møter 

3. Rask, sikker og fullelektronisk saksbehandling med fokus på samhandling og kommunikasjon 

internt og eksternt.   

4. Ansatte skal logge seg på kommunens dataprogrammer med ett passord (singel sign on), der 

dette er mulig. 

5. Innbyggere og ansatte skal kunne bruke selvbetjeningsløsninger 24/7. 

6. Videreutvikle og optimalisere bruken av alle eksisterende fagsystemer. 
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Begrepsforklaring 
Digitalisering Digitalisering handler om å endre organisasjonen og måten å 

jobbe på, gjennom innføring av nye digitale løsninger eller bedre 
utnyttelse av eksisterende løsninger. Modum kommune legger til 
grunn at et vellykket digitaliseringsprosjekt består av 80 prosent 
organisasjonsutvikling og endringsledelse, og 20 prosent 
teknologi.  
Digitalisering omfatter således endringer i prosesser, tjenester, 
organisasjon og teknologi. 

Felleskomponenter Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare 
løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik 
som innlogging, autentisering, registre, osv.9 

Gevinstrealisering Gevinstrealisering innebærer å planlegge og å organisere med 
tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse 
gevinstene slik at de faktisk blir realisert. 

Tjenestekatalog En tjenestekatalog er en oversikt over alle tjenester, eksempelvis 
en IKT-avdeling, skal levere. Begrepet er mye brukt innen IT-drift. 

Tjenestenivå Tjenestenivå er kvaliteten en ønsker en tjeneste levert med. 
Begrepet er mye brukt innen IT-drift. Eksempel: Drift 24/7 
(døgnkontinuerlig) tilgjengelighet 99,7 prosent. Det vil si at 
tjenesten ikke skal være ute av drift mer enn 13 minutter i løpet 
av en måned. Jo mer kritisk tjenesten er, dess strengere bør 
tjenestenivået defineres.   

Universell utforming Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt 
utformet. Universell utforming handler om å utforme en løsning 
slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos 
innbyggerne. En universelt utformet tjeneste når alle 
målgruppene gjennom en og same løsning.10  

Virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er 
organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og 
hvordan IT-løsninger utnyttes. Formålet er å sikre god 
sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger, og å 
unngå at det etableres informasjonssystemer som ikke fungerer 
sammen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 (Regjeringen, 2014) 

10
 (Direktoratet for forvaltning og IKT, u.d.) 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 – Nasjonale Krav og føringer for Digitalisering 

Vedlegg 2 – Nasjonale standarder og felleskomponenter 

Vedlegg 3 - Virksomhetsarkitektur 

Vedlegg 1 – Nasjonale Krav og føringer for Digitalisering 
IKT politikk har i lang tid vært på regjeringens agenda. Nylig kom regjeringen med Digital Agenda for 

Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.  (Meld. St. 27, 2015-2016). 

Hovedmålsettingen er en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning og verdiskapning og deltakelse 

for alle. Meldingen understreker satsningen på et digitalt Norge hvor man tilbyr flere nettbaserte 

tjenester, økt digital kommunikasjon og forvaltning med innbyggere og næringsliv.11  

Stortingsmeldingen gir god veiledning for hvordan forvaltning utføres med høy kvalitet med brukeren 

i sentrum. I tillegg beskriver den virkemidler for samhandling mellom statlig og kommunal sektor og 

én digital helsesektor. 

Utover dette er det fra sentrale myndigheter gitt en rekke føringer, anbefalinger og veiledere for 

bruk av IKT i offentlig sektor.12 Sentrale myndigheter og interesseorganisasjoners anbefalinger og 

veiledere kan være avgjørende for å sikre samhandling mellom ulike nivåer i offentlig forvaltning.  

Det er viktig at Modum kommune er en aktiv bruker av disse føringene. Nasjonalt føringer er gode 

holdepunkt ved bruk av IKT, samtidig som man i enkelte tilfeller vil føle at de kan legge lokk på 

handlingsrommet for egen tjenesteutforming. 

Det finnes en rekke lover og regler for hvordan e-forvaltning på nasjonalt hold skal gjennomføres. 

Forvaltningsloven, e-forvaltningsforskriften og forskrift om offentlige IKT-standarder, 

diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming, helseregisterloven og forskrift om norsk 

helsenett, offentligloven, arkivloven og personopplysningsloven legger føringer Modum kommune 

må ta hensyn til i sin implementering av ny digitaliseringsstrategi.  

Nylig kom KS med digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020. Gode og 

tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode 

lokalsamfunn 

Kommunen anbefales å se til KS sine føringer for inspirasjon og veiledning. Oppfordringene i KS 

Digitaliseringsstrategi er ikke lovpålagte for kommune-Norge, men tatt hensyn til i utarbeidelsen av 

digitaliseringsstrategien for Modum kommune.  

  

                                                           
11

 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016) 
12

 De fleste føringer, anbefalinger og veiledere kan finnes på www.difi.no   
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Vedlegg 2 – Nasjonale standarder og felleskomponenter 
God samhandling innad i offentlig sektor er avgjørende for å kunne tilby gode elektroniske tjenester 

for innbyggere og næringsliv. Vellykket elektronisk samhandling forutsetter etterlevelse av felles 

standarder og utstrakt bruk av fellesløsninger. 

Fellesløsninger kan sees på som byggeklosser som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine 

digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange. Noen av løsningene 

er tilgjengelige for alle offentlige virksomheter, mens andre er tilgjengelige for virksomheter innenfor 

en sektor (for eksempel i helsesektoren). Ved å bruke fellesløsninger kan Modum kommune 

gjenbruke både funksjonalitet og informasjon. Samtidig kan bruk av fellesløsninger bidra til at 

tjenestene blir mer gjenkjennbare for brukerne. Felles IKT-løsninger er et viktig effektiviseringstiltak. 

Effektiv digitalisering av offentlig sektor er en av regjeringens hovedprioriteringer i IKT-politikken. 

Målet er stat, kommune og ulike sektorer kan benytte 

fellesløsninger for å lage brukervennlige og sammenhengende 

digitale tjenester i hele offentlig sektor. De mest sentrale 

fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter.  

I dag finnes det en rekke nasjonale felleskomponenter. I 

enkelte tilfeller er bruk av felleskomponenter lovpålagt, mens 

andre felleskomponenter tilbys som en mulighet til offentlige 

aktører. Enkelte er tilbudt spesifikt for kommunesektoren, 

mens andre er egnet for bruk i hele offentlig sektor. 

Komponentene er velfungerende og legger til rette for digital 

samhandling på tvers av offentlige virksomheter.  

  

Nasjonale felleskomponenter 

 ID-porten 

 Altinn 

 Digital postkasse til innbyggere 

 Kontakt og 

reservasjonsregisteret 

 Det sentrale folkeregisteret 

 Enhetsregisteret 

 Matrikkelen 
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Vedlegg 3 - Virksomhetsarkitektur 
Arbeidet med virksomhetsarkitektur handler om å legge til rette for en felles forståelse av hvordan 

virksomhetens viktigste bestanddeler henger sammen, og hvordan endringer av disse bør planlegges 

og koordineres. Hvordan er innbyggernes kontaktflate mot kommunen i dag? 

Hvordan blir dette i fremtiden? Hva krever dette av kommunens interne 

prosesser? Hvilke systemer og teknologier trengs for å støtte opp under dette? 

Hvilken kompetanse har kommunen bruk for? Hvordan påvirker eksterne krav 

og føringer dette bildet? I hvilke systemer og prosesser blir informasjon brukt? 

Forutsetninger for en god arkitekturpraksis er blant annet et godt forankret 

mandat, en veldefinert prosess, gode metoder og verktøy, og riktig 

kompetanse for oppgaven. Resultatet av en god arkitekturpraksis vil i sum 

kunne gi store besparelser i form av: 

 Kortere planleggingstid, da man har kontroll på alle avhengigheter og 

konsekvenser. 

 Mer effektive planleggingsmøter, da man har felles bilde og forståelse 

av både målsetting og forutsetninger for oppgaven som skal løses. 

 Kortere beslutningssykluser og bedre beslutninger. 

 Unngår at det oppstår to parallelle prosjekter/endringer som ivaretar samme formål. Alle nye 

initiativer styres gjennom en felles arkitekturprosess og blir sett i et helhetlig perspektiv. 

 Fjerning av dobbeltarbeid i forhold til utredninger og analyser  

 Bedrer kvaliteten på leveransene ved at det er større sammenheng mellom det IT leverer og 

det vi har behov for. 

 

Overordnede 

arkitekturprinsipper 

 Tjenesteorientering 

 Tilgjengelighet 

 Sikkerhet 

 Åpenhet 

 Fleksibilitet 

 


