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Digitalisering og teknologi, herunder personvern og sikkerhet 

Oppbygging av notatet 

For å svare på oppdraget fra kontrollutvalget er det ønskelig å fremstille kommunenes modernisering av 
tjenester i en større sammenheng.  

Mange forbinder kanskje digitalisering og innovasjon med kreativitet, nytenking og utfoldelse, men det 
er først og fremst grundig planlegging. Derfor er det viktig med gode styringsdokumenter, 

gjennomtenkt organisering, gode rutiner og tydelig ledelse. 

 

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 

Kommunen har utarbeidet en «digitaliserings- og innovasjonsstrategi», som vil bli lagt frem for 
kommunestyret i april. Strategien er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe, og godt forankret hos 

kommunens ledere. 
Strategien har som overordnet funksjon å sikre målrettet og langsiktig innsats i arbeidet med 

digitalisering. Strategien bygger opp under følgende vedtatte styringsmål i kommuneplanen: 

 

Strategi og 
styrings-

dokumenter
Organisering

Struktur og 
metodikk

Digitalisering i 
enhetene

 Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse  

 Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig kompetanse  

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og felles mål  

 Innbyggere som deltar i samfunnsliv og har tilhørighetsfølelse 

                                           Kommuneplan mot 2025  
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Videre legges følgende strategier i Handlingsprogram 2018 – 2021 til grunn for  digitaliseringsarbeidet i 
perioden:  

 
 

Digitaliseringsstrategien skal gi kraft og retning i arbeidet i og på tvers av enheter og tjenesteområder. 

Strategien setter rammer for digitaliseringsarbeidet gjennom felles ambisjoner og prioriteringer, og har 
samtidig som intensjon å gi de sentrale aktørene nødvendig handlingsrom.  

Det konkrete formålet med Digitaliseringsstrategi 2018-2021 er å fornye, forenkle og forbedre tjenester 
og arbeidsprosesser slik at gevinster kan realiseres både i form av ressurser og kvalitet.  

Realiseringen av de strategiske prioriteringene skal synliggjøres og konkretiseres gjennom årlige 

prioriteringer i handlingsprogrammet, enhetenes virksomhetsplaner og utviklingsplaner på tvers av 
enhetene. 

Digitaliserings- og innovasjonsstrategien eies av leder for innovasjons- og utviklingsavdelingen. Det vil 
bli gjennomført en årlig status eller tilstandsrapportering på strategien, slik at vi sikrer fremdrift og 

kvalitet. 

 

System for informasjonssikkerhet 

For å sikre at personvernet og sikkerhetsarbeidet i kommunen blir en kontinuerlig prosess, og ivaretatt 
på en systematisk og dokumentert måte, ble styringsdokumentet «System for informasjonssikkerhet» 

laget. System for informasjonssikkerhet er således en del av kommunens internkontrollsystem. 

Dokumentet er inndelt i en styrende del, en gjennomførende del, en kontrollerende del. 

Styrende del  

Den styrende delen skal beskrive 
prinsippene som skal legges til grunn for 
arbeidet med informasjonssikkerhet i 
kommunen, herunder organisering og 
ansvarsfordeling.  
 

Gjennomførende del  

Den gjennomførende delen skal 
beskrive hvordan det forventes at 
enhetene ivaretar sitt arbeid med 
informasjonssikkerheten i sin enhet. 
Hensikten er å sikre rett tilgangsstyring 
til helse- og personopplysninger.  

 

Kontrollerende del  

Den kontrollerende delen skal beskrive hvordan kommunen på et overordnet nivå sørger for å ha god 

kontroll på kommunens informasjonssikkerhet.  

 Tilrettelegge aktiviteter og informasjon slik at de inkluderer alle grupper i samfunnet. 

 Utvikle innovasjonsarbeid i organisasjonen som kan styrke løsnings- og tilpasningsevne til både gamle 
og nye tjenestebehov, oppgaver og utfordringer.  

 Sørge for enkel tilgang til tjenester med døgnåpen forvaltning og selvbetjeningsløsninger samt ta i bruk 
framtidsrettede teknologiske velferdsløsninger. 

 Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunnkompetanse for oppgavene de skal utføre. 

                                      Handlingsprogram 2018-2021  
 

Styrende

Utførende

Kontrollerende



Rælingen kommune - notat Side 3 av 3 

 

Hensikten er å standardisere og formalisere ledelsens årlige gjennomgang av informasjonssikkerheten. 
Som et ledd i den kontrollerende delen skal enhetene en gang i året rapportere om status rundt 

informasjonssikkerhet i egen enhet. Ut fra det enhetene rapporterer lages det en samlet rapport, kalt 

ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet. 
 

Organisering 

Innovasjon og utvikling 

Rælingen kommune har opprettet en egen avdeling for innovasjon og utvikling. Denne avdelingen 

består per dags dato av 3 ansatte, men for å imøtekomme kommunens ambisjoner knyttet til 
digitalisering, og ikke minst uttak av gevinster vil det i 2018 bli ansatt ytterligere 2 stillinger. 

Formålet med avdelingen: 

 Administrativ og strategisk utvikling av IKT 

 Sikre at kommunen får levert gode IKT-tjenester på kommunens premisser 

 Utvikle kommunens tjenester ved bruk av moderne verktøy 

 Utvikle organisasjonens evne til å utnytte moderne verktøy 

Øyeren IKT 

Som et resultat av kommunereformen vil som kjent Fet kommune gå inn i en kommunesammenslåing 

med kommunene Sørum og Skedsmo. Dette fører til at samarbeidet rundt felles IKT-drift, kalt Øyeren 

IKT, opphører i 2020. Etter den tid vil Fet kommune få levert sine IKT-tjenester av Lillestrøm kommune. 
For at Rælingen kommune fortsatt skal få levert gode driftstjenester på IKT jobbes det nå konkret med 

ulike alternativer for videre organisering etter 2020. En ny organisering av Øyeren IKT må sikre at vi 
har tilsvarende fokus på sikker og robust drift i årene som kommer. 

Personvernombud 

I henhold til ny EU forordning for personvern (GDPR) blir kommunene pålagt å ha et personvernombud. 
Kommunen har midlertidig lagt denne rollen til navngitt person i organisasjonsenheten. 

Personvernombudet er en ressursperson som kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn 
for behandling av personopplysninger, hvilke fremgangsmetoder som benyttes og hvilke 

behandlingssystemer som er innført. 
 

Ombudet vil raskt og presist kunne håndtere problemstillinger som måtte oppstå. Ikke minst vil 

personombudet både innad i virksomheten og utad fremstå som en fagperson med spesialkompetanse, 
som kan bistå i for eksempel opplæring og klagesaksbehandling. I tillegg åpner oppnevnelsen av 

personvernombud for lettelser i forhold til den lovpålagte meldeplikten. 

Sikkerhetsråd 

I tråd med GDPR vil det være nødvendig å opprette et sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet skal være et 

koordinerende organ som skal bearbeide informasjonen slik at det danner et godt beslutningsgrunnlag 
for kommunens toppledere innenfor sikkerhetsområdet. 

Sikkerhetsrådet er i støpeskjeen i forhold til funksjon og organisering, men det vil være naturlig at 
rollene personvernombud, informasjonssikkerhetsansvarlig, leder for Øyeren IKT, beredskapsansvarlig 

og en fra HR er med i dette rådet. 

Struktur, metodikk og porteføljestyring 

Struktur 

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 består av seks prioriteringer med tilhørende 
ambisjoner. Prioriteringer og ambisjoner er definert ut fra nasjonale føringer, status, erfaringer og 

kunnskap om hva som gir effekt i arbeidet med digitalisering og innovasjon. Prioriteringene er 

selvstendige, men utfyller og forsterker hverandre når de opptrer sammen.  
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De seks prioriteringene er: 
A. Brukeren i sentrum 
B. Ledelse 
C. Organisasjonsutvikling 
D. Digital kompetanse og 

kommunikasjon 
E. Gevinstrealisering 
F. Informasjonssikkerhet  

 

 

Metodikk 

Det er viktig at kommunens digitalisering 

skjer gjennom grundig metodisk 
planlegging. I samarbeid med KS og DIFI har vi etablert metodikk rundt tjenestedesign og 

gevinstrealisering. Dette sikrer at de seks prioriteringene i strategien blir ivaretatt, samt at 
kommunen jobber systematisk og standardisert med digitalisering. 

Tjenestedesign er en god metodikk for å utvikle arbeidsprosesser. Dette innebærer en systematisk 

kartlegging av hvilke behov de som bruker tjenesten har. Ofte viser det seg at etablerte løsninger er 
utilgjengelige, vanskelige og ikke møter faktiske behov. Bruk av tjenestedesign gir nyttig innsikt for å 

forbedre og utvikle gode digitale tjenester.  
Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster knyttet til en 

endringsprosess, og følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert. 

Porteføljestyring 

Det settes i gang mange prosjekter parallelt i 

Rælingen kommune. Det er derfor viktig med 
god styring av disse prosjektene, og ikke minst 

sammenhengen mellom prosjektene. 
Porteføljestyring vil sikre dette, samtidig som 

det gir ledelsen mulighet til å prioritere de 

viktigste prosjektene først. En mer 
formalisering rundt hvordan prosjektene styres på gir også grunnlag for avdekke risikoområder og 

planlegge nødvendige tiltak, og ikke minst gir det oss god dokumentasjon på endringsprosessene som 
skjer i kommunen.  

Digitalisering i enhetene 

Enhetene er godt i gang med digitaliseringen, noen mer modne enn andre, og tjenestedesign har falt i 
veldig god jord blant lederne. Vi ser at det er nødvendig med sentral styring av 
digitaliseringsprosjektene, da det er komplekse prosesser, spesielt med tanke på de kravene som ligger 
til personvern, sikkerhet og universell utforming.  
 
Erfaring viser at samspillet mellom enhetsleder og støttefunksjoner er viktig for å få resultater. I et slikt 
samarbeid vil enhetsleder stå for nødvendig forankring blant de ansatte og støttefunksjonene vil bidra 
med spisskompetanse på gjennomføring av digitaliseringsprosjektet/endringen. 
 
Det vil være veldig omfattende å gå inn i hvert enkelt digitaliseringsprosjekt og utdype hva som er gjort 
for å ivareta personvern og sikkerhet, men viktige punkt i ethvert prosjekt er: 

 Kravspesifikasjon med sikkerhet/personvern 

 Databehandleravtale  

 Funksjons-/rollebeskrivelser 

 Tilgangskontroll/-styring 

 Teknisk sikkerhet i forhold til brannmur osv. 

Brukeren

i sentrum

Ledelse

Organisasjons 
utvikling

Gevinstrealisering

Digital 
kompetanse og 
kommunikasjon

Informasjons 
sikkerhet

Portefølje

Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3
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 Sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, blant annet ved loggføring 

 Sletting av data som ikke skal oppbevares 

 Sikre at bruker kan få innsyn i egne data 

 Etablere rutiner for avviksrapportering 
 
Noen av de viktigste digitaliseringsprosjektene som er gjennomført eller pågår i disse dager: 

 Digital post (SvarUt/SvarInn) 

 Læringsbrett i rælingsskolen 

 Skoleadministrativt system 

 Digitale trygghetsalarmer 

 Alarm-/varslingssystemer  

 Elektroniske personalmeldinger  
 

Oppsummering 

Sikkerhet og personvern er et krevende området, som vil bli enda mer krevende i tiden som kommer på 
grunn av økt digitalisering og et vesentlig strengere reglement (GDPR). Derfor ønsker kommunen å 

gjennomføre digitalisering og innovasjonsprosesser på en systematisk måte.  Det må tas grep i en tidlig 

fase, slik at vi får innebygd personvern i våre systemer. Brukerne må få nødvendig kompetanse til å 
forstå viktigheten at god informasjonssikkerhet, både for seg selv og de som skal motta tjenestene.  

Etablering av et personvernombud og et «sikkerhetsråd» vil være viktig grep for å sikre god håndtering 
av informasjonssikkerhet i hele organisasjonen. I tillegg vil enkle og gode styringsdokumenter skape en 

forståelse og trygghet for hvordan dette skal ivaretas.  

Selv om vi har gjort gode grep allerede vil den største utfordringen fremover være å sette av nok 
ressurser til å ivareta informasjonssikkerheten, og ikke minst bygge kompetanse på området. Dette vil 

være viktig for å få til en vellykket modernisering av tjenestene, der kommunen har den nødvendige 
tilliten.  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ben Marius Lundberg 
systemrådgiver 
 
 
 
 
 
 
 


