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Prosjektplanen 
Prosjektplan:  

2017 

jun jul aug sep okt nov des 

14.8.17 - 30.10.17 

7.8.17 – 06.10.17 

31.10.17 - 

15.12.17 

25.9.17 - 24.11.17 

19.6.17 - 11.8.17 

Fase 2: Utrede digitale konsekvenser 

Fase 

Fase 3: Etablere målbilder 

Fase 4: Utarbeide beslutningsgrunnlag 

Fase 5: Lage planer og veikart 

Fase 1: Prosjektoppstart 



Fase Aktiviteter Status Kommentar Risiki 

1. Prosjektoppstart Etablere prosjektmandat, tidsplan for 

prosjektet, kartlegge interessenter, 

startet forankringsarbeid 

Fullført 

1. Prosjektoppstart Kompetansedag 6. september Fullført 

2. Utrede digitale konsekvenser Kartlegge hovedfunksjoner, tilhørende 

systemunderstøttelse, samt hvordan 

systemer benyttes 

Kartleggingen er forsinket for alle 

kommuner. Verran, Steinkjer og 

Inderøy er ca. 60% ferdig. Snåsa ligger 

noe lenger bak.  

Kartleggingen er nødvendig ift. 

analyse av de digitale 

konsekvensene. Analysen er 

allerede forsinket grunnet 

forsinkelsen fra kommunene. Det 

er også fare for at 

beslutningsunderlaget blir for 

tynt p.g.a lav kvalitet på 

kartleggingene.  

3. Utarbeide målbilder Kartlegge innbygger- og sektorbehov Fullført. Ca. 50 intervjuer gjennomført i 

uke 34 

3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Behov Fullført med alle sektorgrupper i uke 37 Medlemmene i sektorgruppene 

deltar ikke på arbeidsmøtene 

3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Visjon og Ambisjon Booket med alle sektorgrupper i uke 39 Medlemmene i sektorgruppene 

deltar ikke på arbeidsmøtene 

3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Strategi Booket med alle sektorgrupper i uke 42 Medlemmene i sektorgruppene 

deltar ikke på arbeidsmøtene 

3. Utarbeide målbilder Arbeidsmøte Organisering Booket i uke 43. Deltakere avklares ila. 

uke 39 

4. Utarbeide 

beslutningsgrunnlag 

Utarbeide beslutningsgrunnlag med 

utgangspunkt i arbeidet som er 

gjennomført i fase 2 og 3. 

Ikke startet Kartleggingen i fase 2 blir ikke 

ferdigstilt tidsnok 

4. Utarbeide veikart og planer 

 

Utarbeide plener og veikart med 

utgangspunkt i leveransene i fase 2, 3 

og 4. 

Ikke startet Kartleggingen i fase 2 blir ikke 

ferdigstilt tidsnok 

Under arbeid Ikke startet Fullført 

Status  
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Hovedfunn innbyggerbehov basert på intervjuer 
Brukere av hjemmetjenesten: 

•  Stabilitet: Innbyggerne ønsker trygghet og forutsigbarhet i hverdagen 

•  Individuell tilpasning: Innbyggerne ønsker tjenester som er tilpasset deres behov 

•  Medvirkning: Innbyggerne ønsker også å bidra 

Elever og foresatte: 

• Digitale verktøy: Skolene har begrenset tilgang til sluttbrukerutstyr og utstyret fungerer ikke alltid som det 
skal  

• Digital kompetanse: Elever og foresatte opplever at nye systemer og digitale verktøy ikke tas i bruk av alle 
lærerne 

• Digital dialog: Elever og foresatte ønsker en lett tilgjengelig digital dialog med skolen 

Innbyggere som har sendt byggesøknad: 

• Informasjon: Innbyggerne ønsker enkel og lett tilgjengelig informasjon på nett 

• Søknader: Innbyggerne ønsker en standardisert prosess som er enkel for dem 



STABILITET: Brukerne ønsker trygghet og forutsigbarhet i hverdagen 

• Mange av brukerne beskriver trygghet og forutsigbarhet som sine 

viktigste behov. 

• Brukere som er avhengig av kommunale tjenester blir ofte relativt låst i 

hverdagen. Da er det viktig for dem at tjenestene er forutsigbare, hvis 

de vet hvilke tid hjemmesykepleien skal komme kan de planlegge sin 

dag rundt det. 

• Selv om de kanskje aldri har prøvd å utløse alarmen så uttaler brukere 

som har trygghetsalarm at det fungerer veldig godt og gir dem en 

følelse av sikkerhet i hverdagen.  

• Brukere som har besøk fra hjemmesykepleien mange ganger per dag 

(og kanskje på natt) ønsker gjerne at det er de samme menneskene 

som kommer hver gang. 

• Brukere av skyss-tjenester ønsker seg en enklere ordning med større 

forutsigbarhet  

• Behov for løsninger som sikrer brukernes trygghet og gir dem trygghetsfølelse 

• Mulighet for brukere til å kontakte tjenestene i akutte situasjoner 

• Planlegging av tjenesten med vekt på forutsigbarhet for brukere   

INBYGGERFUNN NR.1  

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Jeg ønsker meg en 

enkel skyss-

tjeneste der jeg kan 

bestille og bilen 

kommer til avtalt tid 

Jeg er bekymret for at en 

kommunesammenslåing 

betyr at det kommer  folk 

jeg ikke kjenner. 

Jeg er veldig glad i 

trygghetsalarmen. Den 

kan jeg alltid trykke på 

hvis noe skulle skje, 

selv om det ikke er ofte 



INDIVIDUELL TILPASNING: Brukerne ønsker tjenester som er tilpasset 
deres behov 

• Brukerne ønsker at deres behov skal stå i sentrum for tjenestene de 

mottar. Særlig yngre brukere har en forventning om at tjenestene skal 

være skreddersydd det de egentlig trenger.  

• Eldre brukere har behov for «ikke-kommunale»-tjenester for å kunne 

bo hjemme. For eksempel kan det være vanskelig å gå ut med søpla 

på vinteren eller få med seg handleposer hjem fra butikken. 

Småoppgaver i hjemmet, som å skifte en lyspære i taket, kan også 

være vanskelig å løse dersom de ikke har familie i nærheten  

• Mange brukere har betalingsvillighet for løsninger som kan gjøre deres 

hverdag enklere og bedre. Ikke alle brukere forventer at kommunen 

skal ta hele kostnaden ved nye løsninger, men forventer at kommunen 

skal initiere og legge til rette.  

• Brukerne har høye krav til hvor tilpasset tjenestene skal være 

• Behov som ikke nødvendigvis faller under kommunens ansvarsområde påvirker allikevel kommunale tjenester 

INNBYGGERFUNN NR. 2 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Jeg synes de 

kommer innom 

meg litt ofte for 

hva jeg trenger 

For å kunne klare meg 

her hjemme trenger jeg 

hjelp til å for eksempel 

handle mat og måke snø 

på vinteren  

Jeg liker ikke å bli kjørt til 

sykehuset sammen med 10 

andre. Med mitt 

sykdomsbilde er det 

ubehagelig å sitte sammen 

med så mange og det er en 

psykisk påkjenning 



MEDVIRKNING: Brukerne ønsker også å bidra 

• Brukerne ønsker å være ansvarlig for sin egen hverdag og ta kontroll i 

eget liv.  

• Yngre brukere ønsker gjerne å bidra, enten i helse/omsorgstjenesten 

eller andre steder i kommunen hvor det er behov. De ønsker å være til 

nytte og ha meningsfylte dager selv om de mottar mye hjelp fra 

kommunale tjenester 

• Flere av brukerne er tydelige på at det er mange andre som har større 

behov for hjelp enn de. De har stor forståelse for at ikke 

hjemmesykepleien kommer med en gang de ringer og kanskje må 

prioritere noen andre først  

• Både yngre og eldre brukere benytter seg av teknologi i hverdagen, til 

å kommunisere og holde seg oppdatert på verden rundt.  

• Legge til rette for at ressurssterke brukere kan mestre sin egen hverdag i størst mulig grad 

• Lavterskel aktivitetstilbud der brukere kan bidra etter egen kapasitet 

• Behovskartlegging der man også kartlegger hva brukeren kan meste selv  

• Legge til rette for at brukere kan bo lengst mulig i sitt vante miljø hjemme 

 

INNBYGGERFUNN NR. 3 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Det er mange 

her som 

trenger mer 

hjelp enn meg 

Jeg fikk en bærbar PC til 

jul av sønnen min. Den 

bruker jeg til å lese 

nyheter og sjekke 

værmeldingen  

Jeg savner å bidra. 

Kanskje kunne jeg 

hjulpet til med 

integrering av 

flyktninger eller lest 

aviser for de demente? 



DIGITALE VERKTØY: Skolene har begrenset tilgang til sluttbrukerutstyr og 
utstyret fungerer ikke alltid som det skal  

Flere elever og foresatte opplever at tilgangen til skole PC er for dårlig. 

Noen elever har tilgang til individuelle Pcer men de fleste benytter seg 

av skolesett som kan bookes til klassen til bruk i undervisningen. 

Elevene kan ikke låne med seg PCer hjem og må ha tilgang til PC 

hjemme for at de skal kunne fortsette med påbegynt skolearbeid. 

Det er forskjeller mellom kommunene i hvilken grad PCer brukes i 

undervisningen, og elever opplever at både tilgangen til PCer og 

lærernes digitale kompetanse påvirker bruken av PC på skolen.  

Flere elever opplever at skole PCene er trege og ikke fungerer som de 

skal. 

Elever som har spesielle behov for PC som hjelpemiddel får ikke 

automatisk tilgang PC, og lærerne identifiserer ikke alltid behovet, så 

prosessen må initieres og følges opp av foresatte.  

 

• Variert undervisning gjennom bruk av ulike hjelpemidler og læremidler 

• Veksling mellom læreformer gjennom for eksempel spill, video og interaktiv læring 

• Lett tilgang til hjemmelekser og påbegynte oppgaver hjemmefra 

• Tilgang til hjelpemidler for elever med spesialbehov 

• Flere elev-PCer og nettbrett 

• PCer som fungerer som de skal 

 

 

HOVEDFUNN NR. 1 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

INNSPILL OG SITATER 

Elever som har behov for PC 

som hjelpemiddel får ikke 

automatisk dette. Prosessen er 

tungvint og tar lang tid, vi har 

ventet i 2 år nå. Det er ikke alle 

lærere som identifiserer elevens 

behov for PC  

Vi bruker fort 2/3 

av en skoletime 

på å få slått opp 

PCen og logget 

oss på 

 

Et av mine barn fikk bare 

gjennomført halve den 

nasjonale prøven fordi 

PCen ikke fungerte. 

Slike situasjoner stresser 

lærerne og barna får ikke 

mestringsfølelse.  

Det er lite PCer og 

nettbrett tilgjengelig 

for elevene, og det 

er ofte disse ikke 

fungerer 



DIGITAL KOMPETANSE: Elever og foresatte opplever at nye systemer og 
digitale verktøy ikke tas i bruk av alle lærerne 

Kommunene har tilgang til digitale læremidler som digitale tavle og 

samhandlingsverktøy (It’sLearning og Office 356). Det er imidlertid langt 

fra alle lærerne som tar disse i bruk i undervisningen. Elever ønsker økt 

variasjon i undervisningen og at de digitale verktøyene skolen har 

tilgjengelig i større grad tas i bruk av alle lærere.  

Flere elever opplever at de har mer kompetanse på bruk av de digitale 

verktøyene og IKT-systemene som er i bruk i skolen enn det lærerne 

har. 

 Foresatte etterlyser opplæring i digitale læremidler slik at de kan holde 

seg oppdatert på hva som gjennomgås på skolen, og bistå på 

hjemmebane med lekser men også med bruk av systemene.  

 

 

 

 

• Lærere som benytter seg at de digitale hjelpemidlene skolen har innført 

• Variert undervisning og veksling mellom læreformer gjennom for eksempel spill, video og interaktiv læring 

• Lærere med god kompetanse på digitale hjelpemidler 

• Opplæring i systemer og digitale verktøy på skolene 

• Oppæring til foresatte i digitale løsninger som brukes av elevene  

 

 

HOVEDFUNN NR. 2 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

INNSPILL OG SITATER 

Vi må ofte fortelle lærerne 

hvordan man gjør ting på 

starboard-tavla 
Lærerne må få 

opplæring i data og 

smartboard. I dag er det 

bare en lærer som kan 

det. Det burde være 

sånn at vi lærer av dem, 

ikke omvendt 

 

På barne- og 

ungdomstrinnet har ikke 

IT-ansvarlige utdanning i 

IKT og har ikke 

kompetanse til å løse 

problemer 

Jeg tror ikke 

foreldrene mine 

vet hva 

It’sLearning er  



DIGITAL DIALOG: Elever og foresatte ønsker en lett tilgjengelig digital 
dialog med skolen  

Kommunene benytter meldingstjeneste mellom foresatte og skolen via 

et fellesnummer på SMS for å varsle om eksempelvis fravær. Foresatte 

får beskjed om at meldingen er mottatt og videresendt til lærer, og er 

tilfredse med denne ordningen. 

Flere foresatte savner en felles portal for skolen der praktisk informasjon 

men også oppdateringer om hva som foregår på skolen i det daglige 

tilgjengeliggjøres for foresatte. Dette vil gjøre det enklere å holde seg 

oppdatert på viktig informasjon men også gjøre foresatte i stand til å 

diskutere det som skjer på skolen med barna. I kommuner som har tatt i 

bruk Ofice 365 er det tilrettelagt for at elevene kan sende henvendelser 

til lærerne, men mange lærere svarer ikke på henvendelser før neste 

arbeidsdag.  

Enkelte skoler benytter Facebook til å kommunisere med elevene, og 

det oppleves som tilgjengelig for elevene.  

 

• Felles oppæring til foresatte i digitale løsninger som brukes av elevene  

• Ukeplaner på mail eller på Office 

• Forventningsstyring mot elevene ift. lærers tilgjengelighet på ettermiddagstid ved bruk av Office 365, eller økt tilgjengelighet fra lærerne på 

ettermiddagstid 

 

 

HOVEDFUNN NR. 3 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

INNSPILL OG SITATER 

Facebook er lett å bruke, 

og det er på sosiale 

medier ungdommene er!  

De bruker Office i stede for 

It’sLearning nå – jeg 

prøver å sette meg inn i 

det og det går jo greit men 

det er litt sånn uff… 

 

Jeg vet om barn som ikke 

får sove på natten fordi de 

ikke har fått svar fra 

læreren på henvendelsen 

sin 



INFORMASJON: Innbyggerne ønsker enkel og lett tilgjengelig informasjon 
på nett 

• Innbyggerne ønsker selv å finne informasjon om hva som er 

søknadspliktig og ikke, og hvordan søknadsprosessen foregår. 

• Innbyggerne har en klar forventning om at informasjon som er av 

interesse for dem fra kommunen skal ligge lett tilgjengelig på nett 

• Dersom informasjon ligger på nett, men godt gjemt eller lite tilgjengelig 

oppleves dette nesten like frustrerende som å ikke finne informasjon i 

det hele tatt 

 

• Lett tilgjengelig informasjon er viktig for innbyggerne 

• Innbyggerne ser på det som en selvfølge at kommunen opplyser dem om prosjekter som angår dem, og at de lett kan finne utdypende informasjon 

om disse  

 

 

INNBYGGERFUNN NR. 1 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Å finne informasjon om 

veibyggingsprosjektet 

forbi huset vårt på nett 

var nesten umulig, jeg 

måtte klikke meg rundt 

lenge før jeg fant det 

Dersom innbyggere 

vil ha innsyn i saker 

må de dra til 

kommunehuset og 

henvende seg der 



SØKNADER: Innbyggerne ønsker en standardisert prosess som er enkel for 
dem 

• Innbyggerne ønsker at søknadsprosessen og kontakten med 

kommune skal være så enkel som mulig. Mange opplever at det er 

mye dokumentasjon de skal samle inn og mange skjemaer som må 

fylles ut  

• Flere innbyggere nevner at det som tok mest tid med søknaden var å 

gå frem og tilbake til kommunen med ulik dokumentasjon som trengtes 

og skjemaer som skulle vært fylt ut.  

• En innbygger endte opp med å måtte rive sin nybygde garasje da den 

var for høy etter forskriftene. Dette var en feil han mente kommunen 

kunne plukket opp på et mye tidligere tidspunkt hvis han hadde sent 

en digital søknad istedenfor å bare snakke med en saksbehandler over 

telefon.  

• Noen av innbyggerne intervjuet var ikke klar over at kommunen hadde 

et tilbud om å sende søknaden digitalt.  

• Innbyggere ønsker ofte personlig dialog med ansatte i kommunen fordi 

det letter saksgangen  

 

• Innbyggerne ønsker enkle prosesser som rever lite frem og tilbake mellom dem og kommunen 

• Systemer som automatisk gir søkere beskjed dersom det er noe galt i søknaden deres kan minimere risikoen for feil 

• Gode veiledere til søknadsskjemaer og søknadsprosessen 

• Mange innbyggere ønsker likevel personlig dialog med ansatte 

 

 

 

INNBYGGERFUNN NR. 2 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Det hadde vært flott 

om jeg kunne fulgt 

saksgangen på min 

søknad etter hvert, så 

jeg så hvor langt den 

var kommet 

Jeg skulle ønske vi kunne 

sendt en enkel søknad på 

nett, så kunne kanskje 

feilen blitt plukket opp med 

en gang i stedet for 6 mnd 

etterpå 



• Digital dialog: Lett tilgjengelig digital dialog med innbyggerne 

• Effektive prosesser: Digitale løsninger som understøtter arbeidsprosessene 

• Teknologi: Digitale utfordringer i sektoren 

• Digital organisering: Avklare ansvaret til hhv. IKT og fagsiden i problemstillinger tilknyttet 
digitalisering. Behov for porteføljestyring. 

• Systemer: Klargjøre systemansvar og -eierskap 

• Digitalt samarbeid: samarbeid om digitale løsninger gjennom større enheter 

• Gevinstrealisering: Manglende opplæring og oppfølging over tid fører til at digitale løsninger 
ikke blir brukt  

Hovedfunn ansattbehov basert på intervjuer og 
innspill i arbeidsmøte 



DIGITAL DIALOG: Lett tilgjengelig digital dialog med innbyggerne 

• Kommunene har potensiale i å få til mer effektiv tjenesteproduksjon  

gjennom digital kommunikasjon og samhandling med innbyggerne 

som kan lette og trygge tjenesteproduksjonen på tvers av sektorer 

• Nettsidene til kommunene er eksempelvis ikke oppdatert med 

relevant informasjon fra enhetene fordi ledere opplever det som 

vanskelig å sette av tid til dette i en hektisk hverdag 

 

 

 

 

• Digital dialog gjennom nettside, digitale tjenester og direktekanal til innbyggere 

• God oversikt på ett sted 

• Tilgang til relevant informasjon fra kommunen for elever, foresatte men også andre innbyggere 

• Nyttige funksjoner/tjenester på nettsiden 

• Digitale tjenester som er integrert med fagsystemer 

• Digitalt innsyn i saker og tjenester for innbyggerne 

HOVEDFUNN NR. 1 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Driftslederne skulle lagt 

ut på nettsidene  under 

sine 

kompetanseområder, 

men det er vanskelig 

ift. kompetanse og tid 

Vi burde få flere 

søknader på nett, 

søknad på jobb er i 

dag det eneste vi 

har 

Det viktigste når man 

snakker om teknologi i 

helsetjenesten er at 

det er stabilt og 

tilgjengelig24/ 



EFFEKTIVE PROSESSER: Digitale løsninger som understøtter 
arbeidsprosessene  

• Ansatte opplever at flere av systemene de bruker i hverdagen ikke 

understøtter arbeidsprosessene  

• Manglende integrasjoner mellom sakssystem og fagsystemer 

medfører dobbeltarbeid og hindrer ansatte i å løse oppgaver på en 

effektiv måte 

• Kommunene har lite digitale tjenester på nett og buker i stor grad 

papirbaserte skjemaer. De digitale tjenestene som eksisterer er ofte 

ikke integrert med fagsystemet.  

• Det mangler felles definisjon av hvor grunndata skal ligge – samme 

data ligger lagret ulikt i flere systemer 

• Lisens- og brukertilganger fungerer ikke for alle og tar lang tid før 

bruker får tilgang til relevante systemer 

• Ansatte på tvers av sektorer og kommuner opplever at 

saksbehandlingssystemet Ephorte er tungvint i bruk og at systemet 

ikke er brukervennlig. Enkelte nevner at det ikke er egnet til 

arbeidsoppgavene som skal løses 

 

 

 

• Digitale løsninger tilpasset arbeidsprosessen 

• Dataflyt grunndata 

• Effektiv arbeidshverdag med mindre manuelt arbeid 

• Få digitale løsninger som dekker virksomhetens behov og krav, og ivaretar helheten 

 

HOVEDFUNN NR. 2  

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Mindre klikk og trykk i 

saksbehandlingssyst

emet og flere vinduer 

å arbeide i hadde 

vært en stor 

forbedring 

Vi må trene på tankene 

ift. å ta i bruk digitale 

plattformer for å få til 

dialog med 

innbyggerne i hele eller 

deler av 

saksbehandlingen 

At systemene 

snakker 

sammen hadde 

forenklet mye 



TEKNOLOGI: Digitale utfordringer i sektoren 

• Digitale løsninger og systemer fungerer ikke som de skal 

• IKT-verktøy støtter ikke individuelle løsninger og behov 

• Ansatte opplever ikke at de mestrer systemer og løsninger som er 

implementert 

• Tilstrekkelig behovskartlegging for innbyggere og ansatte før løsning anskaffes 

• Samarbeid mellom enheter 

• Øke bestillerkompetanse 

• Opplæring i digitale systemer og verktøy 

 

 

HOVEDFUNN NR. 4 

Eksempler: 

• Spesifikke eksempler er notert for hver sektor 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 



DIGITAL ORGANISERING: IT og fagsiden må samarbeide om 
digitaliseringsprosjekter  

• Overordnet styring og koordinering er utfordrende og utviklingsprosjekter 

initieres fra enkeltpersoner. Styringsgruppe/prosjektgruppe og 

prosjektlederansvar håndteres ulikt fra prosjekt til prosjekt og det er ikke etablert 

en felles prosjektmetodikk som benyttes på tvers av enheter i 

digitaliseringsprosjekter 

•  Digitaliseringsprosjekter mangler innbyggermedvirkning og innbyggerdialog 

kombinert med ønsker fra enhetene i kommunen. Ansatte ønsker i større grad å 

kunne uttale seg før løsningene er valgt og opplever at kommunens 

bestillerkompetanse er for lav. 

• Mange ledere i kommunen anser det ikke som sin oppgave å lede 

digitaliseringsarbeidet innen sin sektor, og dette overlates i stor grad til IKT-

samarbeidet kommunen er en del av. Ledere vurderer egen kompetanse til å 

lede digitaliseringsarbeid som lav.  

•  Det er i liten grad utviklet digitale målsettinger innenfor enhetsområdene i 

kommunene. 

• Manglende digital ledelse fører videre til at gevinster fra digitaliseringsarbeidet i 

liten grad måles og følges opp. 

• Behov for en tydelig organisering av digitaliseringsarbeidet, slik at forvaltning og 

utvikling får et fokus som understøtter sektorenes behov 

• Behov for en tydelig prioriteringsprosess, hvor kommunen gjennom bevisste valg 

beslutter hvilke initiativ innen digitalisering som skal iverksettes 

• Felles prosjektmetodikk på tvers av utviklingsprosjekter 

• Klare mål for digitalisering både på kort og lang sikt – forankret i alle deler av 

virksomheten 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN NR. 6 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Jeg vet ikke 

hvordan IKT-

prosjekter 

gjennomføres i 

dag 

Jeg vet ikke om vi 

har mål for 

digitalisering 

Jeg er ikke riktig 

person til å lede 

digitalisering i min 

sektor, det må 

noen med bedre 

grunnkompetanse 

gjøre 

Vi er for opptatt 

med daglig drift 

til å tenke 

digitalisering 

• Gi ansatte, innbyggere og næringsliv medbestemmelse i 

digitaliseringsarbeid (inkludert behovskartlegging) 

• Skape tydelighet rundt hvordan IT og fagsiden jobber 

sammen 

• Sikre godt samarbeid på tvers av avdelinger 

 

 

 

 

 

Prosjekter 

gjennomføres 

av IKT og ikke 

av oss i 

tjenesten 



SYSTEMER: Uklart systemansvar og eierskap 

• Det finnes ingen helhetlig plan for innføring av digitale løsninger og prioritering av 

disse 

• Flere ledere rapporterer at det er uklarhet rundt hvem som er systemeier og 

hvem som har systemansvar for fagsystemene. Dette er ikke klart kommunisert 

og få ledere i sektoren tenker på fagsystemene som deres ansvar. 

• Det er uklart hvor ansatte skal henvende seg i ulike situasjoner - til leverandør 

eller Helpdesk. Ansatte opplever å få liten støtte når de ringer IKT for å få hjelp 

med  utfordringer med fagsystemene 

• Avstanden til helpdesk oppleves som stor, og det tar for lang tid før man får 

hjelpen man trenger. Inderøy og Verran føler seg nedprioritert av Inn-Trøndelag 

IKT sammenlignet med Steinkjer 

• Ansatte opplever at Helpdesk har ikke kompetanse på alle systemer og løsninger 

enhetene benytter, og ansatte er usikre på hvem de skal kontakte for å få hjelp 

da de ikke har noen tydelig kontaktperson.  

• Ansatte forstår ikke alltid tilbakemeldingene fra helpdesk 

 

 

 

HOVEDFUNN NR. 7 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Vi vet ikke hvor vi 

skal ringe - ringer vi 

helpdesk så sier de 

bare at det systemet 

har de ikke noe med 

Jeg vet ikke hvem 

som er systemeier - 

det er vel IKT? 

IKT kan ikke 

hjelpe oss 

med de 

problemene vi 

har 

• Klarhet rundt organisering og ansvarsfordeling tilknyttet IKT 

• Tydelig systemeierskap  

• Behov for lokal kompetanse på hardware og software 

• Behov for en tydelig organisering av digitaliseringsarbeidet, slik at forvaltning og utvikling får et fokus som understøtter sektorenes behov 

• Brukerstøtte som møter ansattes komptansenivå 

• Sikre kompetanseheving for systemansvarlige 

 

 

 

 

 



DIGITALT SAMARBEID: Samarbeid om digitale løsninger gjennom større 
enheter 

• Ledere påpeker at størrelsen på IKT-samarbeidene oppleves å være 

for liten og større miljøer bør etterstrebes 

• IKT-samarbeidene må gjøres sterke og posisjonere seg regionalt. 

• Supporten må fortsette å være lokal men antall kommuner som driftes 

bør etterstrebes å økes. I 

• Ansatte opplever at man i dag er man i stor grad overlatt til markedet, 

uten spesielt stor grad av bestillerkompetanse 

 

• Utvikle visjon, ambisjon, strategi og plan for organisering av digitalisering på tvers av kommunene som samarbeider 

• Felles avtaler på tvers av kommunene 

• Nasjonale valg og systemer og leverandører 

HOVEDFUNN NR. 8  

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

 

Vi trenger store 

fagmiljøer, også på 

IKT 

Det er en 

forutsetning at man 

ser på mulighetene 

for samarbeid med 

større enheter 

 

IKT-Inntrøndelag og 

Indre Namdal burde 

slått seg sammen  



GEVINSTREALISERING: Manglende opplæring og oppfølging over tid fører 
til at digitale løsninger ikke blir brukt  

• Kommunene mangler fokus på gevinstrealisering. Mange ansatte 

uttrykker at de har behov for bedre opplæring kombinert med trening i 

hvordan systemer skal benyttes. 

•  Lærere opplever at de ikke har kompetanse til å bruke Office 365 og 

Smart Boards noe som resulterer i at ikke systemer og verktøy blir tatt 

i bruk i undervisningen.  

• Høy gjennomsnittsalder blant ansatte gjør digitalisering krevende. 

Alle ansatte ser ikke på digitale løsninger som et verktøy som kan 

lette arbeidsprosesser og det eksisterer frykt for å tilegne seg og ta i 

bruk nye måter å jobbe på. Endringsmodenheten vurderes imidlertid 

som høy. 

 

 

 

 

• Få gevinster fra investeringene i digitale løsninger 

• Utnytte potensialet i de digitale løsningene som allerede finnes 

• Sikre kompetanse til å bruke de digitale løsningene effektivt 

 

HOVEDFUNN NR. 9 

BESKRIVELSE AV FUNNET 

VIKTIG Å TA MED VIDERE (BEHOV) 

Utfordringene med  

å jobbe med 

forebygging er at 

gevinstene ikke 

kommer på kort sikt 

Vi snakker mye om 

gevinstrealisering 

men vi klarer ikke å 

kjøre nødvendige 

prosesser 

Vi har innføring i 

eksempelvis nye 

systemer, men så 

stopper det litt opp 



Agenda 
• Status i prosjektet 

• Funn: Innbygger- og ansattbehov på tvers av sektorer (utdrag) 

• Funn: Dagens utfordringer (utdrag) 

• Forankring 



Forankringen må intensiveres 

• …For å sikre at vi kommer i mål med kartleggingen i fase 2 

• …For å sikre at deltakerne i alle sektorer dukker opp på workshops i fase 3 og gjør nødvendig arbeid mellom 

workshopene 

• …For  å sikre at alle interessenter er godt orientert om prosjektet slik at implementering kan skje på en god 

måte 

• IndreNamdal IKS – varsel om mulig uttreden ? 

 


