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Innledning
Det er en nasjonal målsetting i Norge at digitale tjenester skal være førstevalg for innbyggerne. Det
betyr at den foretrukne kommunikasjonskanalen mellom kommunens innbyggere/næringsliv og det
offentlige skal være digital. Denne strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan
digitaliseringsarbeidet skal videreføres. Strategien sier hva kommunen skal oppnå, og skisserer noen
av utfordringene kommunen står overfor.

Visjon
Vestre Toten kommunes digitaliseringsstrategi har følgende visjon:
«Vestre Toten kommune – tilgjengelig der du er (TDDE)»
Vestre Toten kommune finner det hensiktsmessig å bygge sin strategi på KS’ digitaliseringsstrategi.
Denne fikk følgende visjon:
«Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode
lokalsamfunn»

Digitalisering inn i 2020-årene
Digitalisering er en stor drivkraft for måten kommunal sektor inkl. Vestre Toten kommune
organiserer og leverer sine tjenester på. Det gir samtidig nye organisatoriske og styringsmessige
utfordringer. Digitale løsninger og systemer må endres i takt med at teknologien og samfunnet
endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke
nytt om etablerte løsninger. Derfor trenger vi kloke grep allerede nå for å få løsninger til
innbyggernes, næringslivets og samfunnets beste.
Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og
arbeidsmåter. Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk av
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Ledelse, kultur og holdninger står sentralt.
Digitalisering er samspillet mellom prosesser og teknologi i organisasjonen. Paradoksalt nok
handler digitalisering vesentlig mer om å ha fokus på arbeidsprosesser og arbeidsmåter enn
teknologi. Det er et lederansvar å sikre at kommunen faktisk leverer merverdi gjennom
digitaliseringsinitiativene som settes i gang. Gevinstberegning og realisering er dermed også to helt
sentrale stikkord.
Derfor bør kommunen utarbeide digitaliseringsstrategi og handlingsplaner, og se disse i sammenheng
med organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov. Digitaliseringsstrategien er
lederens virkemiddel for å oppnå dette.
Digitalisering bidrar til å effektivisere. Digitale løsninger kan gå på tvers av sektorer og nivåer, og gir
en bedre arbeidsflyt som bidrar til økt produktivitet. Økt produktivitet frigir tid for medarbeidere og
gir muligheter for å øke kvaliteten på tjenestene.
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I Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, jfr. nærmere beskrivelse under, sammenliknes
kostnadene per henvendelse til det offentlige via ulike kanaler:
Per brev eller e-post:
Personlig fremmøte:
Per telefon:
Selvbetjening:

kr 110,kr 80,kr 40,kr 3,-

Disse tallene er eksempler som underbygger at digitalisering over tid frigjør ressurser som kan bidra
til å øke kvaliteten på tjenestene. Skal kommunen lykkes med digitalisering, kreves en helhetlig
tilnærming på tvers av avdelinger og tjenesteområder. For Vestre Toten kommune er digitalisering
avgjørende når vi skal planlegge for gode tjenester i fremtiden. Skal kommunen lykkes med
utviklingen av de digitale tjenestene, må vi ha en langsiktig satsing og en tydelig strategi for
digitaliseringsarbeidet.
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten
i både privat og offentlig sektor. Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester som er enkle og
pålitelige.

Forankring
Dette dokumentet er utarbeidet i tråd med overordnede styringsdokumenter, lover, forskrifter og
Vestre Toten kommunes verdier.
«Trygghet, trivsel og utvikling» er visjonen/verdiene/slagordet til Vestre Toten kommune vedtatt
gjennom kommuneplanen for perioden 2012 - 2023.
Kommuneplanen definerer fire hovedmål som underbygger denne:





God oppvekst
Gode levevilkår
Innovativ kommune
Sikker og robust infrastruktur

For å nå målene definert i kommuneplanen må vi også jobbe målrettet med digitalisering.

Digital agenda for Norge
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge ble lagt fram i april 2016. I meldingen konkluderes
det med at Norge har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester og er et av de mest digitalt
modne landene i verden. Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige.
Dette er i stor grad et bilde som er gjeldende også i 2018.
I Digital agenda for Norge er det satt opp fem hovedprioriteringer for den nasjonale IKT-politikken,
og disse er også svært aktuelle for Vestre Toten kommune.
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KS’ digitaliseringsstrategi for 2017 – 2020 speiler disse prioriteringene og Vestre Toten kommunes
digitaliseringsstrategi for 2019–2022 konkretiserer disse hovedprioriteringene gjennom de
etterfølgende definerte mål.

Hovedprioriteringene er:
Brukerne i sentrum: Kommunens tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Kommunen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre
på nytt.
IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet: Kommunen og lokalsamfunnet skal kunne utnytte
mulighetene som digitaliseringen gir.
Styrket digital kompetanse og deltakelse: Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet.
Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle.
Effektiv digitalisering av offentlig sektor: Digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres
profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Markedet skal brukes når det er hensiktsmessig.
Godt personvern og god informasjonssikkerhet: Personvern og informasjonssikkerhet skal være en
integrert del av utviklingen og bruken av IKT i Vestre Toten kommune. Den enkelte innbygger skal i
størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med
utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon, og følges opp gjennom
god internkontroll.

Brukeren i sentrum (digitale innbyggere og digitalt næringsliv)
Offentlig sektor skal levere sammenhengende digitale tjenester som bidrar til et bedre tjenestetilbud
og styrker dialogen med innbyggere og næringsliv. Mange brukere er vant med avanserte digitale
løsninger og forventer at det offentlige leverer det samme.
For å forbedre og utvikle digitale løsninger må behovene til de som bruker disse løsningene, ligge til
grunn. For brukerne vil gode digitale løsninger bidra til en enklere og mer effektiv hverdag. Med
brukere menes både innbyggere, ansatte, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.
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De fleste arbeidsprosessene som utføres i kommunen er en del av et tjenestetilbud til enten
innbyggere, organisasjoner og næringsliv eller medarbeidere. Mange av prosessene vil oppnå økt
kvalitet ved at de digitaliseres og automatiseres. Tjenesteområder som henger sammen bør
automatisk kunne utveksle informasjon digitalt, der taushetsplikt eller annen lov ikke er til hinder for
dette. Fagsystem på ett tjenesteområde bør i mange tilfeller generere en aktivitet i fagsystem på
andre tjenesteområder. Gode digitale løsninger setter brukerens behov i sentrum. For å lykkes med
god digital forvaltning, trenger vi digitale selvbetjeningsløsninger som er forståelige og enkle å ta i
bruk. Hjemmesiden er en av Vestre Toten kommunes viktigste kommunikasjonskanaler. Den skal gi
en god oversikt over informasjon og tjenester, og gi mulighet til dialog og innsyn. Universell
utforming av IKT-system skal gjøre kommunens digitale kanaler tilgjengelig for alle, uavhengig av
funksjonsevne.
Vestre Toten kommune kan på flere områder utnytte mulighetene ved bruk av digital dialog i større
grad enn i dag. Dette gjelder både dialog med innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning.
Bærende kommunikasjonskanaler i dag er telefon, papirbasert kommunikasjon og e-post. I
begrensede tilfeller har manuelle prosesser gått over til å bli halv- og helelektroniske, blant annet via
hjemmesiden. Brukervennlige hjemmesider er en forutsetning for digitalisering, og disse er i
kontinuerlig utvikling og integrasjon med Vestre Toten kommunes kanaler i sosiale medier. Sosiale
medier har blitt den digitale møteplassen der informasjon deles på en enkel og rask måte, og de er
viktige kommunikasjons- og beredskapskanaler. For å nå de som ikke er digitalt aktive, er det likevel
viktig å ha alternative kanaler.
Innbyggernes behov for de ulike kommunale tjenestene vil i stor grad være avhengig av hvilken
livssituasjon de befinner seg i. Å gi foreldre automatisk informasjon om aktuelle barnehager i
nærområdet er et eksempel på hvordan digitale løsninger kan bidra til økt service. Allerede i dag kan
mye av saksbehandlingen automatiseres. Det kan skje gjennom å tilby såkalte «pushtjenester», slik at
innbyggere slipper å søke om tjenester de automatisk har rett til, eller å gi automatiske svar der det
ikke er behov for bruk av skjønn. Automatiserte regelstyrte prosesser og støttende kunstig intelligens
kan hjelpe ansatte i kommunal forvaltning. For brukerne betyr dette raskere svar og enklere
selvbetjening. Tilretteleggelse for samtaler via video og chat for å hjelpe de som står fast når de
bruker de digitale løsningene er aktuelt.
For at en tjeneste skal oppleves som nyttig av brukerne, må utviklingen av tjenesten være basert på
en grundig forståelse av brukernes behov. Som kommune må vi tørre å utfordre etablerte
arbeidsprosesser og tjenester, jfr. det som ble sagt innledningsvis. En anbefalt metode når man
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ønsker å jobbe på denne måten, er å bruke tjenestedesign, eller verdistrømsanalyser som vi er vant
med fra Lean-metodikk, som metode. Dette innebærer en systematisk kartlegging av hvilke
utfordringer de som bruker tjenesten, møter på. Ofte viser det seg at etablerte løsninger er
utilgjengelige, vanskelige og ikke møter faktiske behov. Bruk av tjenestedesign og
verdistrømsanalyser gir nyttig innsikt for å kunne forbedre og utvikle gode digitale tjenester. At
Vestre Toten kommune er en veletablert «Lean-kommune» gir et godt utgangspunkt for arbeidet
med digitalisering av tjenesteproduksjonen m.m.
I dag bruker allerede de fleste innbyggere ulike digitale plattformer, som smarttelefon, nettbrett eller
PC. Digitale tjenester bør kunne benyttes på disse plattformene uavhengig av skjermstørrelser.
Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene
om universell utforming innen 1. januar 2021. Universell utforming skal bidra til å gjøre løsningene
lette å forstå og enkle å bruke. Dette kan være et av virkemidlene for å redusere digitale skillelinjer i
befolkningen. Med digitalisering vil det være viktig å motvirke at «digitalt utenforskap» oppstår.
Et klart og brukertilpasset språk er en viktig forutsetning for at digitale tjenester blir tatt i bruk.
Kommunal sektor bør arbeide systematisk for at klarspråk blir en del av utviklingen av de digitale
tjenestene. Et uklart og tungt språk kan skape avstand mellom brukerne og det offentlige, og
samtidig øker det faren for misforståelser og unødvendig merarbeid. Innbyggere og næringsliv
mottar mye informasjon som handler om rettigheter og plikter, og derfor er det avgjørende at de kan
finne, forstå og bruke denne informasjonen. Klarspråk skaper mindre avstand og mer tillit, og det kan
bidra til inkludering.
Vestre Toten har følgende mål:
1 Vestre Toten kommune skal digitalisere sine tjenester med utgangspunkt i brukernes behov.
2 Vestre Toten kommune skal automatisere regelstyrte prosesser så langt det lar seg gjøre.
3 Vestre Toten kommune skal sørge for at digitale løsninger følger kravene om universell utforming
og forhindre «digitalt utenforskap».
4 Vestre Toten kommune skal kommunisere i et klart og godt språk.
5 Vestre Toten kommune skal ha gode samhandlingsløsninger for effektiv arbeidsflyt i
organisasjonen.

Digitalisering som drivkraft for innovasjon og økt produktivitet
Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape gevinster.
Digitalisering er kun et virkemiddel – det er lederes og ansattes evner til å endre organisering,
arbeidsprosesser og tjenester som skaper verdier.
«You cannot manage what you don’t measure» er et kjent uttrykk fra blant annet ledelsesteorier;
uten data kan man ikke styre. I dag er begrepet «stordata» hyppig brukt og har blitt et sentralt
begrep der det er snakk om store mengder kvantitativ data tilgjengelig, og data er i bunn og grunn
styrings- og beslutningsverktøy. «Stordata» er altså store og varierte mengder data som er i stadig
endring og mulighetene ligger å fange, behandle, lagre, søke, dele, overføre, analysere og presentere
(populært omtalt som «visualisere») informasjon fra ulike kilder. Regjeringen peker på bl.a på
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helsesektoren, skole og kriminalitetsforebygging som områder med stort gevinstpotensial for bruk av
«stordata». Enkelte kommuner har også brukt «stordata» til å tilby tjenester, f.eks barnehageplass, i
stedet for å kreve søknad.
Ideen om å basere avgjørelser på fakta er ikke ny, men ved hjelp av nye analyseverktøy gir
«stordata» oss mulighet til å finne «nåla i høystakken». «Stordata» setter oss derfor i stand til å
analysere ustrukturert informasjon og på den måten finne avvik eller mønster. Innen offentlig
tjenesteutvikling vil «stordata» bidra til høyere kvalitet og mer effektiv ressursbruk, men framveksten
av «stordata» krever også et avklart forhold til vern av personopplysninger og retten til privatliv.
For å realisere mulighetene må Vestre Toten kommune ha et gjennomtenkt forhold til hva vi ønsker å
oppnå. Skal «stordata» brukes til reduksjon av kostnader, bedre beslutninger eller nye tjenester?
Samtidig må vi kartlegge hva vi har av tilgjengelig informasjon og hvorledes vi kan nyttiggjøre oss
denne. Området er i stor utvikling og bruk må vurderes løpende i forhold til kostnader og nytte. Per i
dag bruker Vestre Toten kommune i liten grad «stordata», men «Kommunebarometeret» er et
praktisk eksempel på bruk av «stordata» der data fra Kostra, GIS, IPLOS mm sammenstilles for å lage
en profil av kommunen.
Den enkelte leder må innen sitt område ta en strategisk førende rolle, men IKT-avdelingen har også
en bærende rolle i digitaliseringsarbeidet. IKT-avdelingen skal bistå tjenesteområdene strategiske
arbeid med digitalisering på en slik måte at helheten i kommunens arbeid blir ivaretatt og
prioriteringene settes inn på riktig sted og i riktig rekkefølge. IKT-avdelingen skal støtte
tjenesteområdene i valg av løsninger, slik at de eksisterende fagsystemene tjenesteområdene bruker
er kartlagt for mulige løsninger før eventuell annen programvare anskaffes. Der ny programvare må
anskaffes for å oppnå ønskede mål innen digitaliseringsarbeidet, bistår IKT-avdelingen
tjenesteområdene med utarbeidelse av kravspesifikasjon for blant annet å kunne ivareta muligheten
for integrasjon mellom fagsystemene, informasjonssikkerheten og personvernet. Dette samspillet i
organisasjonen blir viktig også for å kunne utnytte den betydelige IKT-kompetansen som befinner seg
også utenfor IKT-avdelingen, på en konstruktiv og rasjonell måte.

Vestre Toten har følgende mål:
1 Vestre Toten kommune skal ta i bruk (ny) teknologi som bidrar til tjenesteinnovasjon og effektive
tjenester, f.eks velferdsteknologi.
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2 Vestre Toten kommune skal gi tilgang til sine åpne offentlige data, slik at næringsliv, forskere og
sivilsamfunn kan bruke disse i nye sammenhenger.
3 Vestre Toten kommune skal bruke «stordata» til planlegging og styring av tjenester.

Styrket digital kompetanse og deltakelse
Digital kompetanse er viktig for utvikling av moderne forvaltning. Digital kommunikasjon skal være
hovedregelen når offentlige myndigheter kommuniserer med innbyggerne og næringslivet. Teknologi
gir nye muligheter for økt demokratisk deltakelse og bedre tjenester, men gjør samtidig at
innbyggerne må forholde seg til en stadig mer digitalisert hverdag. Digital kompetanse blant
innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Mange innbyggere i Norge har ikke
tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke digitale løsninger og kan dermed ikke betjene seg selv på
nett. Kommunen må derfor bidra til at disse innbyggerne får grunnleggende digital kompetanse.
Bruk av IKT krever rett kompetanse på alle nivåer i kommunen. Politisk og administrativ ledelse
trenger kompetanse for å kunne ta gode strategiske valg. Kompetansen til kommunens
medarbeidere er viktig for å levere gode tjenester, jobbe effektivt og imøtekomme innbyggernes
forventninger til utviklingen av en moderne digital forvaltning. Vestre Toten kommune har, som i de
fleste organisasjoner, medarbeidere og ledere med varierende brukerkompetanse. Det blir viktig for
framtiden å stimulere til egen kompetanseutvikling og ønske utvikling av IKT-verktøy velkommen.

Leverandørmarkedet lanserer også fortløpende nye produkter og løsninger, mens teknologien er i
stadig utvikling. Kommunen skal ha kompetanse til å navigere i dette omskiftende terrenget.
Kunnskap om de teknologiske mulighetene koblet sammen med kunnskapen om kommunens
oppgaver og tjenester er en viktig forutsetning for gode og kostnadseffektive valg.
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Vestre Toten har følgende mål:
1 Vestre Toten kommune skal legge til rette for nødvendig digital kompetanse hos innbyggerne og
internt i organisasjon.
2 Vestre Toten kommune skal ha ledere og ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å forstå
sammenhengen mellom tjenesteutvikling og digitalisering.
3 Vestre Toten kommune skal gjennomføre endringsprosesser som inkluderer digitalisering.
4 Vestre Toten kommune skal gjøre bruk av KS FIKS (en felles tjenesteplattform for norske
kommuner, der VTk allerede gjør bruk av bl.a tjenestene SvarUt/SvarInn og DigiSos) for deling av
kunnskap og kompetanseheving.
5 Vestre Toten kommune skal jobbe tverrfaglig internt og ha et tverrfaglig samarbeid med andre
kommuner for å bredde kompetanse og utvikle gode tjenester.

Effektiv digitalisering av offentlig sektor
Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av
hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. De digitale tjenestene som kommuner og
fylkeskommuner tilbyr brukerne, f.eks barnehagesøknad, er ganske like. Derfor har digitalisering av
tjenester til innbyggere og næringsliv stort gjenbrukspotensial. For å oppnå dette må kommunal
sektor samordne seg på digitaliseringsområdet. I tillegg må det etableres mer og bedre digital
samhandling mellom stat og kommune.
Det er derfor et nasjonalt mål at offentlige virksomheter benytter felleskomponenter- og løsninger i
tjenesteutviklingen. Altinn er et eksempel på et slikt system. Per i dag finnes det en rekke felles IKTløsninger som Vestre Toten kommune allerede benytter.
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Det er også et nasjonalt mål at offentlige digitaliseringsprosesser skal gjennomføres profesjonelt. For
å oppnå effektiv digitalisering, er det avgjørende å ha fokus på gevinstrealisering i gjennom hele
prosessen. Gevinstrealisering er de aktivitetene som leder til at ønskede og planlagte gevinster blir
realisert. I juni 2012 vedtok kommunestyret at LEAN skulle implementeres som utviklingsmodell i
Vestre Toten kommune. I den sammenheng fikk rådmannen i oppdrag å utarbeide en
gevinstrealiseringsmodell som er lagt til grunn for dette arbeidet. Dette er et dermed et kjent og
etablert arbeidsform som også bør overføres på arbeidet med å identifisere, planlegge uttak og
realisere gevinster fra digitalisering.
Vestre Toten har følgende mål:
1 Vestre Toten kommune skal legge nasjonale felleskomponenter og standarder til grunn i
digitaliseringsarbeidet og stiller som pilot der det er mulig og ønskelig.
2 Vestre Toten kommune skal gjennomføre alle digitaliseringstiltak med basis i vedtatt
prosjektledermetodikk og med fokus på gevinstrealisering (LEAN).
3 Vestre Toten kommune skal ha enhetlig metodikk for prioritering og gjennomføring av
felleskommunale og nasjonale digitaliseringsprosjekter.
4 Vestre Toten kommune skal dele resultater og erfaringer fra eget digitaliseringsarbeid.
5 Vestre Toten kommune skal ha være en pådriver og legge til rette for utbygging av digital
infrastruktur.

Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning
En forutsetning for at Vestre Toten kommune skal kunne utøve offentlig myndighet og tilby tjenester
er sikker behandling av personopplysninger. Informasjonssikkerhet og personvern på alle områder er
en forutsetning for tillit til digitale løsninger. Personvernlovgivningen ble endret og stilte nye krav til
det offentlige fra sommeren 2018. Alle nye løsninger skal ha innebygget personvern fra og med
samme tidspunkt, slik det er bestemt i EUs nye personverndirektiv og som er konkretisert gjennom
den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 20. juli 2018. Alle kommuner og fylkeskommuner
skal fra samme dato ha personvernombud. Dette er fulgt opp i Vestre Toten kommune.
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Teknologi med økt kompleksitet stiller høye krav til informasjonssikkerhet i kommunen. God
informasjonssikkerhet og god internkontroll bidrar til å sikre at kommunen behandler
personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er en løpende utfordring å balansere behovet for
skjerming av personopplysninger og medarbeideres tjenstlige behov for tilgang og samarbeid på
tvers. Vestre Toten kommune ønsker et økt fokus på viktigheten av gode og ryddige prosesser
innenfor personvern og dokumenthåndtering.

Mål
1 Vestre Toten kommune skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern på alle områder som en
integrert del av hele kommunens virksomhet.
2 Vestre Toten kommune skal sikre at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person.
3 Vestre Toten kommune skal sørge for innebygd personvern i nye løsninger.
4 Vestre Toten kommune skal ha styringssystem for informasjonssikkerhet.
5 Vestre Toten kommune skal dele informasjon om sikkerhetshendelser de har vært utsatt for.
6 Vestre Toten kommune skal ha helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning.
7 Vestre Toten kommune skal samhandle med aktuelle kompetansemiljø innen
informasjonssikkerhet.
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Viktige strategier for det videre digitaliseringsarbeidet
1 Sky er førstevalget
Ved inngåelse av nye avtaler eller etablering av nye systemer skal skyløsninger vurderes først.
Forhold som sikkerhet, responstid, kostnader og andre hensyn vil påvirke beslutningen om sky eller
egen drift, men med en svært begrenset bemanning knyttet til IKT drift vil hensynet til sårbarhet
være et vektig hensyn.

2 Ett nytt system inn betyr minst ett system ut
Vestre Toten kommune har i dag antagelig godt over 100 IKT systemer i drift. Når nye systemer
planlegges og prosjekt beskrives skal en plan for utfasing av gammelt system inngå med tilhørende
plan for arkivering av data.

3 Vi må utnytte de systemene vi har fullt ut
Det kan være fristende å ta i bruk et nytt system. Det er lett å gjøre det uten at man har vurdert om
lignende muligheter finnes i eksisterende systemer. Likeså kan det være uutnyttede funksjoner i
eksisterende systemer som ikke benyttes, men som kan gi gevinster. Slike vurderinger skal gjøres
løpende i jakt på å optimalisere våre arbeidsprosesser

4 Riktig første gangen
Mye tid går med på å etterspørre mangelfulle utfylte skjemaer fra brukeren. Ved etablering av digital
datafangst med skjemavalidering kan man få data inn rett første gangen.

5 Nye systemer krever nye prosesser
Det er klassisk å etterspørre modellering av gamle arbeidsprosesser i nyanskaffede IT systemer. Det
må foretas en prosesskartlegging og vurdering av prosessen med fokus på forenkling før man
anskaffer nye systemer. Fokus på endring av arbeidsrutiner skal være overordnet.

6 Vi bruker nasjonale felleskomponenter
Vestre Toten kommune bruker i dag en rekke nasjonale felleskomponenter som folkeregister,
kartdata, skatt, NAV, svar ut m.m. Vi skal ligge i forkant å ta i bruk nye nasjonale felleskomponenter.
For eksempel «Min side» i KS’ FIKS plattform er en løsning som bør komme i en tidlig fase.

7 Faktabasert innsikt i innbyggernes behov danner basis for nye løsninger
Vi skal bruke tilgjengelig data som gir oss faktabasert innsikt i innbyggernes behov når vi lager nye
løsninger. Ved å ha et aktivt forhold til det som etterspørres flest ganger, hvem som etterspør dette,
hvordan det etterspørres, omfang m.m. kan vi lage interaktive gode løsninger som svarer på
innbyggernes behov. I forlengelsen av dette skal vi jobbe aktivt med å tilby våre innbyggere digital
kompetanseutvikling, men også ivareta de som av en eller annen grunn «faller utenfor» i den digitale
samhandlingen.

8 Vi tenker miljø i alle digitale løsninger
Digitalisering byr på muligheten for miljøtiltak i forhold til smarte løsninger som energistyring av
bygg, mindre papir og mindre kjøring. Overvåkningssystemer, bedre digitale arbeidsflater og mobile
løsninger med gode videokonferanseløsninger er teknologi som fører til bedre miljø. Livsløpsansvar
for teknologien med resirkulering og gjenbruk av utgått teknologi videreføres.
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9 Strategien skal materialiseres i årvisse handlingsplaner
Vi vet at digitaliseringsaktiviteten øker. Strategien skal legges til grunn for sektorvise handlingsplaner.
Disse skal følge budsjettprosessen. Alle kommende digitaliseringsprosjekter skal organiseres i hht.
vedtatt prosjektledermetodikk og etablerte rutiner med basis i LEAN og gevinster skal være
synliggjort.

10 Økonomi
De aller fleste digitaliseringstiltak vil kreve investeringer og ofte, i det minste innledningsvis, en
økning av driftsbudsjettet. Analyser viser at det også er et stort potensial for gevinster. Dette krever
imidlertid planmessig jobbing og fokus på arbeidsprosesser. Digitalisering dreier seg aller mest om å
jobbe med endring av arbeidsrutiner – med hjelp av teknologi. Uten en slik forståelse og tilnærming
er det stor risiko for at nye digitale løsninger tilpasses etablerte rutiner, gevinster uteblir og
kostnadene økes paradoksalt nok.
Gevinstene vil kunne hentes ut gjennom økt kvalitet, økt produksjon og rene kostnadsmessige
besparelser. Aller først må man definere hva man skal gjøre. Vi lever i en tid der teknologien alltid
ligger minst «et hestehode» foran, dvs. utviklingen går veldig raskt. Det er dermed reelt vanskelig å
vite hvilke muligheter som ligger selv et par år fram i tid. Når man har definert hva som skal gjøres og
analysert prosessene vil potensielle gevinster også bli synliggjort. Disse vil erfaringsmessig også ligge
noe fram i tid. Utfordringene ligger dermed i at det også først vil kreves økte bevilgninger
(pukkeleffekt). Gevinstene som kan tas ut vil ofte først kunne realiseres etter noe tid og prosess.
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