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1.

Digitaliseringsstrategien «Forandring for framtiden»

Digitalisering er i dag en forutsetning for å levere offentlige tjenester, og i føringene fra regjeringen
blir det pekt på at IKT må utnyttes til samfunnets beste for å møte utfordringene knyttet til
produktivitet, omstilling og effektivisering.
Men digitalisering handler ikke bare om bruk av teknologi. Senter for Digitalisering ved
Handelshøyskolen BI har følgende definisjon på begrepet:
«Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en
del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å
utnytte dagens og morgendagens teknologi.»
Dette betyr radikale endringer for mange. Ikke minst betyr det at ledere må legge digitale
tankemodeller til grunn for hvordan tjenester skal leveres, og at organisasjonen må utvikles for å
kunne ta ny teknologi i bruk.
Ambisjonene fra regjeringen for offentlig sektor er uttrykt i Digital agenda for Norge:

Dette er høye ambisjoner som krever store endringer i organisering, tankegang og systemer for
mange kommuner, inkludert Sarpsborg. For selv om avanserte digitale løsninger i dag er tilgjengelig
på mange områder, er det ingen selvfølge at kommunen evner å utnytte dem: Kompetanse,
økonomi, teknologiarv og organisering er områder som hemmer utnyttelsen av ny teknologi.
Digitalisering er derfor i høy grad også endringsledelse, og krever ofte mer fokus på organisasjon enn
på teknikk.
Med dette som utgangspunkt har digitaliseringsstrategien fått tittelen:

Forandring for framtiden
For kommunen er digitalisering helt avgjørende for å kunne møte kravene til service og
tjenestekvalitet fra innbyggerne i årene som kommer. Digitalisering støtter også opp om kommunens
verdier: Fremtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig.
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2.

Målbildet: Digital transformasjon

Digital transformasjon uttrykker at å digitalisere funksjoner og tjenester ikke er nok i seg selv:
Vi må tenke nytt og kanskje løse vårt oppdrag på nye måter. Dette kan være krevende og utfordrer
hvordan vi tenker om kommunen, dens organisering og ledelse, arbeidsprosesser og medarbeidere.
Digital transformasjon er:
•
•
•
•
•

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre
tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
…hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
…og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
En grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

For offentlige virksomheter er følgende temaer særlig viktig:

Digital transformasjon. Kilde: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Digital transformasjon skal inngå som styrende prinsipper for digitaliseringsarbeidet i kommunen.
Dette vil legge til rette for at den digitale modenheten gradvis kan økes, og for at kommunen skal bli
bedre rustet til å møte fremtidige ressursutfordringer.
Dette gir et målbilde hvor:
•

•

•

innbyggere
o får automatisk tilbud om tjenester de har krav på
o får automatiske svar på enkle søknader
o får innsyn i kommunens arbeidsprosesser og informasjon om seg selv
bedrifter og organisasjoner
o får raske svar på sine henvendelser
o får muligheter til samskaping og utnyttelse av offentlige data
ansatte
o får tilgang til riktig informasjon og bedre verktøy
o får støtte og verktøy for å forenkle hverdagen
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3.

Dagens situasjon

Selv om kommunen har investert mye i IKT-systemer de senere år, viser kartleggingen som
gjennomført i digitaliseringsprosjektet at det er forbedringspunkter på flere områder. Disse knytter
seg først og fremst til tre hovedområder:
-

Effektive arbeidsprosesser
Organisering og samhandling
Bevaring av rettighetsdokumentasjon

Kartleggingen viser følgende:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Stor grad av manuelle arbeidsprosesser med papirbasert dialog
o Av 92 elektroniske skjemaer på kommunens nettside, har kun halvparten integrasjon
mot fagsystem
o Mye manuell håndtering av søknadsskjemaer
Tilfeldig samarbeid mellom IKT/arkiv og fagmiljøene
o Samarbeidet mellom fagmiljøene og IKT/arkiv er tilfeldig, særlig rundt
innkjøpsprosesser og utvidelser av fagsystemer. Manglende samhandling hemmer
kommunens evne til å ta i bruk ny teknologi. Personavhengighet fører til sårbarhet
og manglende leveranseevne
Digitalisering og utvikling er ofte leverandørstyrt
o Prosjekter blir ofte igangsatt etter innspill fra leverandører, og ikke nødvendigvis ut
fra brukernes behov
Ulik praksis ute hos enheter i samme kommuneområde
o Saksbehandling gjøres på vidt forskjellige måter; eksempelvis kan en enhet bruke
sak/arkivsystemet til saksbehandling, mens andre enheter gjør saksbehandlingen på
e-post og unnlater å arkivere
Varierende digital kompetanse og forståelse for saksbehandling
o Fagpersoner har fokus på eget fag – og ikke nødvendigvis på kommunal
saksbehandling og arkiver
Lite gjenbruk av informasjon
o Informasjon fra andre offentlige registre eller andre kommunale systemer utnyttes
ikke; innbyggere og næringsliv spørres om personnummer / organisasjonsnummer,
navn og adresse osv.
Manglende lovpålagt arkivering av dokumentasjon på flere fagområder
o På flere fagområder er det tilfeldig hvorvidt lovpålagt dokumentasjon er tilgjengelig i
etterkant av at en sak eller hendelse er avsluttet. Dette kan gjelde saker som skal
ende opp i personalmapper, elevmapper, tekniske arkiver osv.
Mange henvendelser om informasjon som innbyggerne burde hatt tilgang til selv
o Manglende innsynsløsninger for innbyggerne fører til unødvendig bruk av ressurser,
eksempelvis på servicetorg og i byggesaksavdelingen
Manglende kontroll med endringer av papirarkiver
o Arkivmapper deles ut til gjennomsyn uten at vi har kontroll på om det gjøres
ureglementerte endringer

3.1 Status for fagsystemer
Kartleggingen viser videre at et 40-tall fagsystemer har en usikker status med hensyn til om innholdet
i fagsystemene er dokumentasjonspliktig. Disse systemene må gjennomgås med hensyn til om det
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produseres arkivpliktig informasjon der, og det må lages planer for hvordan informasjonen i
systemene skal bevares for ettertiden, også etter at systemene har blitt skiftet ut.

3.2 Status på papirarkiver
Stiftelsen Asta gjennomførte i 2015 en kartlegging av statusen for papirarkivene i kommunen. Etter
en gjennomgang av papirarkivene ved 13 enheter, ble det konkludert med at det i all hovedsak var
god kontroll med papirarkivene, dog med enkelte unntak.
I etterkant av rapporten er det avdekket store soppangrep i deler av papirarkivene. Dette utgjør en
helserisiko for de som jobber med det, og fører også til at arkivene blir ødelagt på sikt. IKA Østfold
kan ikke ta imot arkivmateriale som er soppbefengt. Pr. i dag finnes det ikke leverandører som tilbyr
soppfjerning av arkiver som en tjeneste med god nok kvalitet. For at dette materialet skal bli
tilgjengelig for publikum, må det planlegges med både digitalisering og soppfjerning i samme
prosjektløp.
Mange (ca. 20) arkiver i kommunen, eksisterer i dag som hybridarkiver, dvs. at arkivdanningen skjer
både elektronisk og på papir. En vanlig situasjon er at enhetene tar i bruk Public 360, men unnlater å
arkivere papiret, der hvor fagområdet i utgangspunktet har et papirbasert arkiv.

4.

Digitaliseringens byggeklosser

4.1 Offentlig informasjon
For å kunne sette disse ambisjonene ut i livet må
digitaliseringsarbeidet baseres på bruk av nasjonale
fellesløsninger. Bruken av slike felleskomponenter er
en forutsetning for effektiv og sikker elektronisk
samhandling mellom innbyggere, virksomheter og det
offentlige.

Mål:
Vi skal utnytte offentlig informasjon om
innbyggere og næringsliv på en effektiv måte.
Strategi:
Bruk av informasjon fra nasjonale
felleskomponenter og andre offentlige
fellesløsninger er obligatorisk i alle
anskaffelser og digitaliseringsprosjekter.

Å utnytte informasjon om innbyggere og virksomheter
gjennom fellesløsninger er obligatorisk i alle IKTanskaffelser og digitaliseringsprosjekter. I tillegg
forplikter kommunen seg til å bruke de bransjestandarder som utarbeides blant annet innenfor ehelse og for digitale tjenester i skoler og barnehager. Bruken av disse vil bidra til at det velges
løsninger som passer inn i den nasjonale IKT-arkitekturen.
Gode strategier for tilgang til og bruk av offentlig informasjon skal utarbeides, slik at kommunens
fagsystemer kan få enklest mulig tilgang til opplysninger om innbyggere og næringsliv.
Følgende illustrasjon viser ønsket målbilde:
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Skisse for fremtidig struktur for digitalisering (Kilde: KS KommIT)

4.2 Styring og organisering
For å sikre at digitaliseringsinitiativene bringer
organisasjonen i riktig retning kreves det at kommunens
ledelse har tilgang på gode instrumenter for styring.
Med styring menes en tilstand hvor det er:
•
•
•
•
•

Enighet om mål, retning og virkemidler
God oversikt over prosjekter, roller og ansvar
God samordning og prioritering av prosjekter
Tilgang på ressurser og kompetanse på tvers av
prosjekter
Ensartede måter for håndtering av utvikling og
drift av digitale tjenester

Mål:
Digitaliseringsprosjektene bidrar til størst
mulig verdiskapning for kommunens
innbyggere og næringsliv. Det er god
samhandling, prioritering og styring av
ressurser på tvers av prosjekter.
Strategi:
Gjennom en klar styringsmodell for
digitalisering er ansvar, roller og oppgaver
klare for alle involverte. God oversikt og
styring av aktiviteter oppnås gjennom
porteføljestyring, slik at digitale behov meldes
inn, vurderes og prioriteres. Digitalisering
drives av fagmiljøene, men koordineres,
prioriteres og kvalitetssikres sentralt.

Å lykkes med dette fordrer en god styringsmodell for
digitalisering i kommunen, hvor ansvar, roller og
organisering er klargjort. Samtidig er det helt
avgjørende at rollene og ansvaret ikke bare er
beskrevet, men også forstått og akseptert ut i alle
involverte ledd. Videre er det viktig at man har gode og velfungerende arenaer for diskusjoner,
samhandling og beslutninger om digitalisering.
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For å oppnå en bedre styring og oversikt over kommunens digitaliseringsaktiviteter bør disse samles i
et digitaliseringsprogram. Programmet er ikke en organisatorisk enhet, men en sentral funksjon som
sørger for en enhetlig håndtering av kommunens behov for digitale løsninger gjennom rådgivning,
analyse og kvalitetssikring.
En viktig tilnærming er også: «Ut fra våre mål og strategier: Jobber vi til enhver tid med de riktige
prosjektene?» Det å ha mekanismer for evaluering og prioritering av digitaliseringsprosjekter blir
sentralt. Likeså at prosjekter sees i en sammenheng, både fordi de har gjensidig påvirkning og
gjensidige avhengigheter, og det er behov for ressursstyring og samhandling på tvers av prosjektene.
Dette kalles porteføljestyring, og har som mål at prosjektene skal gi størst mulig verdi for kommunen,
og at det er samsvar mellom antall prosjekter og de ressurser man har tilgjengelig.
Ansvaret for porteføljestyring kan legges til digitaliseringsprogrammet, som rapporterer dette opp til
et beslutningsorgan for digitalisering, digitalstyret. Dette vil være kommuneledelsens verktøy for
oversikt og styring. Her sitter det ledere som representerer de ulike involverte tjenesteområdene, og
som tar beslutning på iverksettelse eller stopp av prosjekter. En mulig modell kan illustreres på
følgende måte:

Mulig styringsmodell for digitalisering

Det er også knyttet store forventninger til gevinstene som ligger i digitalisering:
-

Selvhjulpne innbyggere og næringsliv frigjør ressurser
Bedre datakvalitet gjennom bruk av sentrale registre
Automatiske saksbehandlingsprosesser uten skjønn sikrer rett behandling
Mer effektivitet, raskere svar, kortere behandlingstider osv.
Bedret omdømme, mer fornøyde innbyggere, næringsliv, ansatte
Bedre datakvalitet og beslutningsgrunnlag
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-

Bedre etterlevelse av lovverk osv

Ansvaret for å 1) planlegge og identifisere gevinster, 2) ta ut disse gevinstene gjennom økt kapasitet,
bedre tjenestekvalitet eller lavere kostnadsforbruk ligger også hos prosjekteierne, selv om gevinster
ofte kommer i en annen del av verdikjeden enn der hvor investeringene er tatt.
Kommunen skal også aktivt søke samarbeid om digitalisering med andre kommuner, og gjerne inngå
partnerskap for utvikling og drift av løsninger på tvers av kommunegrenser.
For begrepsdefinisjoner, se vedlegg 2.

4.3 Digital kompetanse og forståelse
Styrket digital kompetanse er en helt nødvendig
forutsetning for at kommunen skal nå sine
målsettinger gjennom digitalisering. I tillegg vil en
økt digitalisering av kommunens virksomhet føre til
behov for økt digital kompetanse for mange
medarbeidere og yrkesgrupper.

Mål:
Kommunens ledere og medarbeidere har
tilstrekkelig digital kompetanse til å se
hvordan digitale verktøy kan brukes for å
forbedre tjenestene. Digital kompetanse
brukes på tvers av kommunens
tjenesteområder.

For ledere vil både digital kompetanse og ikke minst
digital forståelse være avgjørende. «Hvordan kan vi
Strategi:
utnytte teknologien til å levere bedre tjenester?
Målrettet kompetansebygging med fokus på
Hvordan kan vi sette organisasjonen vår i stand til å
gevinsthåndtering, teknologi og innovasjon.
utnytte de mulighetene som nye løsninger gir?»
Denne type vurderinger må alle ledere kunne gjøre
på sine respektive fagområder, og kunne være pådrivere for endringsarbeid og utvikling på sine felt.
For kommunens medarbeidere vil også digital kompetanse være en nøkkelkompetanse for det å
bidra, utvikle, forbedre – kort sagt: For å mestre en arbeidshverdag som blir mer og mer digital, og
hvor livslang læring blir en nødvendighet.

4.4 Muligheter gjennom teknologi
Teknologien er i rivende utvikling, og utnyttelse av
teknologi og nye løsninger byr på store muligheter.
Mange teknologier skaper nye mulighetsrom, blant
annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stordataanalyse
Tingenes internett
Lærende systemer
Intelligente apper
Virtuell virkelighet
Blokkjedeteknologi
Sensorteknologi
Kunstig intelligens
Nettskyen

Mål:
Ny teknologi bidrar til mer effektive, fleksible
og målrettede tjenester og bedre
beslutninger.
Strategi:
Bygge kompetanse på ny teknologi og
hvordan teknologien kan brukes til å forbedre
tjenester og beslutninger. Utnytte arenaer for
kunnskapsdeling.
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En god utnyttelse av ny teknologi vil gi muligheter til bedre tjenestekvalitet og bedre grunnlag for
beslutninger. Å kunne gjøre seg nytte av den nye teknologien krever både oversikt og kompetanse.
For å lykkes eksempelvis med stordataanalyse bør det etableres oversikt over hva kommunen og
andre offentlige etater har av tilgjengelige åpne data, og hvordan disse kan brukes. Her er et
samarbeid med andre aktører (offentlige, private, akademia og innbyggere) sentralt, slik
tankegangen er i kommunens SmartCity-satsning.

4.5 Oppfyllelse av dokumentasjonsplikt
En kommune håndterer store mengder dokumenter
Mål:
daglig. Ofte er dette dokumenter som er nødvendig
Kommunens aktivitet er åpen, godt
for å sikre kommunens drift, kommunikasjon med
dokumentert og i henhold til gjeldende lover.
innbyggere/næringsliv, rettighetsdokumenter for
innbyggere (f.eks elever og ansatte) samt andre
Strategi:
saksdokumenter.
Kommunens arkiver gjenspeiler til enhver tid
Dokumentene er underlagt dokumentasjons- og
aktiviteten. Dokumentasjonen er tilgjengelig
arkivplikt og de fleste skal oppbevares for fremtiden.
for oppslag og innsyn.
Dokumentasjonsplikten gir også føringer for hvordan
dokumenter skal oppbevares og i hvilke formater de skal oppbevares. For å sikre dokumentfangsten
er det en forutsetning at det er forståelse og vilje til dette i hele organisasjonen, samt at
arbeidsprosesser og IKT-systemer støtter det.
Den største utfordringen ligger sannsynligvis ikke på verktøysiden, men i det å skape forståelse for og
kunnskap om dokumentasjonsplikten i organisasjonen.
Arkivet skal gjenspeile det organisasjonen arbeider med i en gitt periode. Etter dette skal denne
dokumentasjonen være tilgjengelig for oppslag. Finnes det ikke dokumentasjon på utført arbeid i
arkivet, kan det stilles spørsmål om hvorvidt arbeidet er utført.
Gjennom våre digitale løsninger skal vi på en enkel måte gi innsikt i prosesser, resultater og
prioriteringer. Vi skal også sikre at aktivitetene skjer i full åpenhet ved å bruke teknologi som gjør
offentlig informasjon tilgjengelige for innbyggerne.

4.6 Personvern og informasjonssikkerhet
Digitalisering og personvern er ikke motkrefter,
selv om digitalisering kan gi nye utfordringer
for personvernet hvis det ikke tas hensyn til.
Innsamling og gjenbruk av personopplysninger
er helt nødvendig for en effektiv offentlig
forvaltning. Samtidig kan også ny teknologi gi
muligheter til et styrket personvern.

Mål:
Opplysninger om innbyggere og ansatte er
godt beskyttet for uvedkommende men alltid
tilgjengelig for de som trenger dem.
Strategi:
Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas
gjennom internkontroll. Lovgivning på
personvernområdet etterleves. Fortsatt fokus
på bevisstgjøring av brukere og på bygging av
sikkerhetskultur.

Åpenhet om hvordan informasjon samles inn,
hva som lagres og hvordan informasjon brukes
er helt sentralt. Innhenting av samtykke skal
skje digitalt, og den som eier informasjonen
8

skal også enkelt kunne trekke samtykket tilbake digitalt.
Ny personvernlovgivning som innføres i mai 2018 gir innbyggere styrkede rettigheter. Samtidig
påhviler det kommunen større plikter til å gjøre egne vurderinger av risiko og konsekvenser før nye
tiltak skal igangsettes.

9

Vedlegg 1) Veikart for digitalisering
Gjennom kartleggingsaktiviteter i første halvår har prosjektgruppen dannet seg et overordnet bilde
av organisasjonens behov når det gjelder digitalisering. Bildet er imidlertid verken komplett eller
statisk, og vil over tid påvirkes av endringer i rammebetingelser og prioriteringer.
Prosjektet har definert 6 byggeklosser for digitalisering. Disse kan deles inn i 2 grupper:
1. Eksterne føringer
• Bruk av offentlig informasjon og fellesløsninger
• Oppfyllelse av dokumentasjonsplikten
• Personvern og informasjonssikkerhet
2. Interne satsningsområder
• Styring og samhandling
• Digital kompetanse og forståelse
• Muligheter gjennom ny teknologi
Et overordnet vegkart kan grafisk fremstilles slik:
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Digitaliseringsveikart; tiltak på kort og lang sikt.
Satsningsområder /
Byggeklosser

Dagens situasjon

Bruk av offentlig informasjon

Begrenset
gjenbruk av data
Begrenset
tilgjengelighet av
offentlig data til
ulike formål

Personvern og
informasjonssikkerhet

Lav bevissthet hos
systemeiere
Mangelfull
dokumentasjon
Mangelfulle rutiner
Manglende
endringskontroll
med papirarkiver

Oppfyllelse av
dokumentasjonsplikten

Manglende
ordning av
papirarkiver
Få elektroniske
arkiver
Manglende
lovpålagt
arkivering
Tilfeldig
samhandling

Styring og organisering

Mangelfull
styringsmodell
Manglende
porteføljestyring
Tilfeldig
samhandling
mellom
fagområder

Tiltak på kort sikt
2017 - 2019

Tiltak på lang sikt
2020 - 2021

• Etablere løsning for masterdata
• Sette i drift SvarInn / SvarUT og digital
signering
• Innføre krav om gjenbruk av data i
anskaffelser (Masterdata)
• Sette i drift fellesløsning for offentlig
elektronisk postjournal (OEP)
• Gjennomføre forprosjekt for å se på
hvordan fagsystemer kan utnytte
offentlige data til å ta faktabaserte
beslutninger
• Gjøre åpne data tilgjengelig for
innbyggere og næringsliv, ut fra
resultater i det gjennomførte
forprosjektet.
• Innarbeide nye rutiner ifm GDPR
• Iverksette tiltak for å styrke kompetanse
og bevissthet hos systemeiere
• Innarbeide rutiner for vurdering av
personvernkonsekvenser
• Lage rutiner for å forebygge uautorisert
endring av papirdokumenter.
• Innarbeide krav til innebygget
personvern i kommunens
anbudsdokumenter.
• Skille saksbehandling og arkiv: Anskaffe
og innføre frittstående arkivkjerne for
høsting av arkivpliktig materiale fra
fagsystemer. Gjennomføres som ett
prosjekt pr. fagsystem.
• Lage bevarings- og kassasjonsplan
• Etablere prosjekt for å øke kvaliteten på
arkivdanningen, herunder vurdere
sentralisering av funksjoner.
• Teste og evaluere programvareroboter
for automatisering og effektivisering.
• I samarbeid med relevante aktører,
gjennomføre en mulighetsstudie for
etablering av digitalt depot. Legge til
rette for elektronisk langtidsbevaring av
dokumenter og informasjon.
• Videreutvikle IKT samhandlingsforum
for å styrke samhandlingen mellom
fagmiljøene, IKT og arkiv.
• Forankre kjøreregler for digitalisering i
rådmannens ledergruppe; kjørereglene
gir føringer for lederes rolle i
digitaliseringsarbeidet
• Etablere styringsmodell for digitalisering
med funksjoner for
- Beslutninger
- Porteføljestyring

• Etablere prosjekter
for automatisk
tildeling av
tjenester til
innbyggere og
næringsliv.
• Etablere prosjekter
for å tilby
«skreddersydde»
digitale
innbyggertjenester
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• Kontinuerlige
kompetansetiltak
og
bevissthetstrening

• Etablere prosjekter
for å øke omfanget
av automatisk
saksbehandling
inkludert
datafangst og
arkivering
• I samarbeid med
relevante aktører
gjennomføre et
forprosjekt for å se
på etablering av et
byarkiv, med
depotfunksjoner
for papir og digitalt
skapt materiale,
samt formidling.
• Standardisere
forvaltning for å
sikre lik praksis
mellom enheter av
samme type
• Videreutvikle
interkommunale
samarbeid om

Ulik praksis mellom
like enheter
•
•
•
Digital kompetanse
og forståelse

Muligheter gjennom
ny teknologi

Varierende eller
lav kompetanse
om digitalisering i
organisasjonen
Mangelfullt digitalt
lederskap
Leverandørstyrt
utvikling
Endringsmotstand

•

Teknisk gjeld:
Gamle systemer
Mangelfulle
innsynsløsninger
på flere områder
Sen adopsjon av ny
teknologi

•

•

•

•
•

- Virksomhetsarkitektur
- Informasjonssikkerhet
- Tjenestedesign
Innføre Difi sin modell for
prosjektprioritering
Innføre krav om kartlegging av
arbeidsprosesser i alle
digitaliseringsprosjekter / anskaffelser
Aktivt søke samarbeid om digitalisering
på tvers av geografiske og
organisatoriske skiller
Tema digitalisering og lederens rolle
inn i lederopplæringen
Gjennomføre kompetansebygging på
sentrale fagområder:
o Portefølje- og programstyring
o Virksomhetsarkitektur
o Gevinstarbeid
o Tjenestedesign
Gjennomføre kompetansebygging på
viktige, nye teknologier
(programvareroboter, sensorteknologi,
stordata osv)
Etablere og forbedre løsninger for
innsyn og selvbetjening
Utskifting av eldre fagsystemer og
gammel teknologi (budsjetteres av
systemansvarlige / IKT-drift)
Gjennomføre forprosjekter for å se på
muligheter ved bruk av
sensorteknologi og andre relevante
teknologier i de ulike områdene av
kommunen
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digitalisering

• Måle, evaluere og
videreutvikle den
digitale
modenheten i
kommunen

• Videreutvikle
bruken av ny
teknologi i
utviklingsprosjekte
r

Vedlegg 2) Ordliste
Prosjekt
Portefølje
Porteføljestyring
Program

En midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere
produkter.
Samlingen av alle virksomhetens foreslåtte, besluttede og pågående
prosjekter.
En betegnelse på metoder som benyttes av ledelsen i virksomhetene for
utvelgelse og prioritering av virksomhetens prosjekter.
En samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål som
sammen vil medføre forandringer i en virksomhet eller en sektor, som gir
gevinst for forretningen. Et program har ofte varighet på flere år, og
programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller
delvis parallellitet. Merk: Et program er ikke det samme som et stort
prosjekt.

Virksomhetsarkitektur Hvordan virksomheten er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt
sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består
av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en
helhet.
Stordataanalyse
Prosessen med å analysere store, varierte datasett (åpne data) for å
avdekke mønster og sammenhenger, trender, preferansen og annen
anvendelig informasjon som kan hjelpe organisasjoner til å ta beslutninger
på bedre grunnlag.
Tingenes internett
Internett-tilkoblede og samhandlende enheter – hvor enheter kan være alt
fra datamaskiner til andre typer objekter som lyspærer, biler, medisinsk
utstyr osv osv.
Lærende systemer
En form for kunstig intelligens som gjør at datamaskiner kan lære uten å
(maskinlæring)
være spesielt programmert for det.
Intelligente apper /
kunstig intelligens
Virtuell virkelighet
Blokkjedeteknologi
Sensorteknologi

Kunstig intelligens som kan benyttes til et bredt spekter av anvendelser;
medisinsk diagnose, robotstyring, handel, sensorer osv. Kunstig intelligens
benyttes til å utvikle løsninger innenfor opplæring, helse, transport, handel
og mange andre områder.
Handler typisk om datateknologi som bruker hodesett for å skape
realistiske bilder, lyder og andre inntrykk for å skape en kunstig virkelighet.
En distribuert database som benyttes som en sikkerhetsmekanisme.
Benyttes blant annet til valutaen BitCoin, men har også et utall andre
anvendelsesmuligheter.
Små, elektroniske komponenter som kan gi status om sine omgivelser, lyd,
lys, fuktighet, berøring, bevegelse, luft osv.
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