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Vi skal rullere vår felles strategi

• Felles digitaliseringsstrategi ble vedtatt i 2017.

• Strategien inneholder felles overordnede mål for digitalisering i 
Lillehammer-regionen.

• Den angir retningen for fremtidig utvikling, og skal sikre at våre 
prioriteringer og satsninger er i tråd med denne.

• Vi skal også sikre at løsningene vi velger har et tilstrekkelig 
fremtidsperspektiv. 



Hva er digitalisering?

• Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.

• Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, 
effektive og pålitelige.

• For kommunen innebærer digitalisering utvikling, omstilling og endring av 
arbeidsprosesser.

• En vanlig misoppfatning er at digitalisering innebærer å innføre nye IT-
systemer. Digitalisering innebærer mye mer enn dette.



Hvorfor skal vi digitalisere?

•Vi skal løse dagens og fremtidens utfordringer.

•Vi skal bidra til at medarbeidere, innbyggere og næringsliv 
kan ivareta sine behov gjennom effektive digitale løsninger.

•Vi skal oppfylle statens ambisjoner for kommunene.



Hva skal vi oppnå?

•Bærekraftige tjenester

•Digital mestring og deltakelse i livets ulike faser

•Å skape fremtidens lokalsamfunn gjennom Smartby-
konseptet

Smartby er et konsept med målsetting om å utvikle effektive og bærekraftige 
lokalsamfunn, i krysningsfeltet mellom næringsliv, akademia og innbyggere. 
Digitalisering kan bidra til byer og bygder med mer effektiv ressursbruk og en 
pålitelig infrastruktur i bunn. Et smart lokalsamfunn ivaretar både mennesker og 
bedrifter, tilbyr tjenester av høy kvalitet på en smart og effektiv måte, og gir større 
avkastning på offentlige investeringer.



Hvordan skal vi digitalisere?

•Vi velger effektive og fremtidige løsninger tilpasset 
kommunens behov

•Vi bruker nasjonale fellesløsninger og –komponenter. 

Unntaksvis kan innovative anskaffelser vurderes.

•Vi deler og gjenbruker åpne data

•Vi forvalter personopplysninger på en sikker og 
tillitvekkende måte

•Vi utnytter potensialet i nye og eksisterende 
samarbeidsformer



Digi 
Innlandet

• Nå etablerer vi Digi Innlandet for og 
med kommunene i Innlandet og 
Innlandet fylkeskommune.

• Digitalisering er en viktig faktor for å gi 
gode, likeverdige og bærekraftige 
tjenester til innbyggerne, uavhengig av 
hvor i Innlandet de bor.

• Prosjektet vil være et strategisk og 
operativt samarbeid innen 
digitalisering, - en felles kraft for å 
håndtere den digitale utviklingen. 

• Effektiv digitalisering i kommunene 
ved deling av kapasitet og kompetanse 
og erfaringer er også viktige stikkord i 
samarbeidet.

• Vi ønsker å bygge på styrker 
kommunene har, og allerede etablerte 
digitaliseringssamarbeid.



Digi 
Innlandet

Hovedfokus i prosjektet: 

• Legge til rette for og koordinere 
innføring av nasjonale og 
felleskommunale digitale 
løsninger, slik at de raskt og 
effektivt kan tas i bruk i 
kommunene.

• Dette forenkler mottak og 
reduserer tid og 
prosjektkostnader for den 
enkelte kommune.



Digi
Innlandet

• Skjønnsmidler: 
Vi fikk støtte tilsvarende søknadsbeløpet: kr. 2,8 
mill. 

• Prosjektlederstillingen. Gjøvik er 
vertskommune. 

• Prosjektplan utarbeides og kommuniseres.

• Faggrupper etableres.

• Informasjon og bruk av etablere møteplasser 
vektlegges.

• Nå: finansiering via skjønnsmidler og 
egeninnsats. Etterhvert: samarbeidsavtale og 
grunnfinansiering fra kommunene som ønsker å 
delta videre.



Kommune-CSIRT

• Informasjonssikkerhet, personvern og digital beredskap er en forutsetning 
for gode innbyggertjenester og for å oppfylle lovverk. 

• KS: Det er grunn til å tro at flere kommuner vil kunne bli rammet av 
dataangrep i tiden som kommer. 

• For å redusere risikoen har vi mange tiltak, - både i kommunen og ikke 
minst i vårt driftsselskap, IKOMM. 

• For å styrke oss ytterligere foreslår vi at kommunen melder seg inn i 
Kommune-CSIRT. Kommune-CSIRT er Nasjonalt senter for 
informasjonssikkerhet i kommunesektoren, organisert som et IKS som eies 
av Lillehammer og Gjøvik kommuner. 

• CSIRT står for Computer Security Incident Response Team



Kommune-CSIRT

Kommune-CSIRT bistår med løpende sikkerhetsvurderinger, og er en sentral 
samarbeidspart for kommunene og IKOMM. KS samarbeider også med dette 
kompetansemiljøet. 

Det kommunene framover må være enda mer oppmerksom på er å: 

• Redusere risiko for brudd på personvern

• Få et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger på området innen digital 
sikkerhet og informasjonssikkerhet 

• Få bedre sikkerhet i prosjekter og nye løsninger 

• Øke kompetansen internt i kommunen



Kommune-CSIRT

• Vi må belage oss på å prioritere digitalisering, informasjonssikkerhet og 
personvern høyere framover, og det å gå inn i Kommune-CSIRT er ett tiltak. 
Flere og flere kommuner gjør det. 

• For 2021 er utgiften kr. 50.000, mens det deretter er kr. 80.000 i årlig utgift.

• Forslag til finansiering første år er formannskapets tilleggsbevilgning, mens 
det for de kommende årene legges inn i budsjett- og økonomiplan.



Digitaliseringsstrategi - gevinster

Digitalisering skal gi en reell merverdi for kommunen, innbyggere, 
næringsliv og/eller andre grupper.

Målet er at gevinster tas ut fortløpende og finansierer nye investeringer 
så langt det er mulig, men det finnes også andre former for gevinster 
enn økonomisk innsparing.

Eksempler:

• Økt kvalitet i tjenestene

• Raskere saksbehandling

• Enklere tilgang til informasjon og selvbetjeningsløsninger

• Økt grad av innsyn i egne personopplysninger

• Mulighet for å gjenbruke data som allerede er samlet inn



Endringene i ny strategi består i hovedsak i:

• Tilpasning til nye statlige føringer og anbefalinger, samt noen tekstlige justeringer.

• Fokus på nye samarbeidspartnere i digitaliseringsarbeidet, da vår region er en 
liten aktør.

• Fokus på samskaping mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, akademia, 
frivilligheten og andre interessegrupper for å i fellesskap nå målene som er satt.

• Økt fokus på deling og gjenbruk av data, slik at medarbeidere kan utføre sine 
oppgaver og innbyggere/næringsliv kan ivareta sine interesser på en mer effektiv 
måte. Dette skal selvsagt skje innenfor rammene for informasjonssikkerhet og 
personvern.

• Introduksjon av Smartby-konseptet. Dette er omtalt i gjeldende strategi, men 
Gausdal kommune har per i dag ikke deltatt i konkrete prosjekter knyttet til dette. 

• Ytterligere forsterket fokus på å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet. 

• Det digitale systemet Framsikt benyttes som plattform for strategien. 


