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Arkivsak-dok. 17/00005-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 04.12.2017 kl. 16:00 
Sted: Fornebu brannstasjon, Odd Nansens vei 27 
Arkivsak: 17/00004 
  
Tilstede:  Per Arne Nyberg, leder (Ap) 

Carl Wilhelm Tyrén, nestleder (Frp) 
Hilde Solberg Øydne (H) 
Kaare Granheim (KrF)  
Hulda Tronstad (V) Til og med behandling av sak 73 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra Bærum kommunerevisjon møtte Revisjonssjef Per-Martin 

Svendsen, revisor Anne Njøten Grøtterud, fagansvarlig for 
forvaltningsrevisjon Morten Mjølsnes og forvaltningsrevisor 
Kristin Løseth. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus IKS 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

68/17 17/00043-9 
Orientering om Asker og Bærum Brannvesen og 
omvisning på Fornebu brannstasjon 

3 

69/17 
17/00005-
15 

Protokoll 4 

70/17 
17/00061-
12 

Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 5 

71/17 17/00002-9 Årsplan for kontrollutvalget 2018 6 

72/17 
17/00024-
24 

Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 7 

73/17 
17/00024-
22 

Kommunens bruk av offentlig privat samarbeid innen 
bygging av nye skoleanlegg 

8 
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74/17 
17/00024-
23 

Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 9 

75/17 
17/00011-
16 

Referater 10 

76/17 
17/00012-
16 

Eventuelt 11 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 18.00.  
 
Bærum, 4.12.2017 
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Saker til behandling 

68/17 Orientering om Asker og Bærum Brannvesen og omvisning 
på Fornebu brannstasjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 68/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder Per Anders Owren og brannsjef Anne Hjort orienterte. Kontrollutvalget fikk 
også en omvisning på Fornebu brannstasjon. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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69/17 Protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 69/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
[Lagre]  
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70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 70/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjoner for 2018: 
- 
- 

2. Disse forvaltningsrevisjonene kommer i tillegg til de som ble vedtatt tidligere 
og som ikke er ferdigstilt. 

3. Kontrollutvalget ønsker forslag til frister for forvaltningsrevisjonene på neste 
møte. 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget stemte over aktuelle prosjekter. Etterkontroll av byggesøknader tas 
med som prosjekt i neste runde, i junimøtet. Følgende prosjekter ble valgt for 2018: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjoner for 2018: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
2. Disse forvaltningsrevisjonene kommer i tillegg til de som ble vedtatt tidligere 

og som ikke er ferdigstilt. 
3. Kontrollutvalget ønsker forslag til frister for forvaltningsrevisjonene på neste 

møte. 
4. Kontrollutvalget bestiller ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner i juni 2018. 

 
 
[Lagre]  
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71/17 Årsplan for kontrollutvalget 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 71/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge til rette for følgende virksomhetsbesøk: 

  
2. Kontrollutvalget ber revisor orientere om overordnet revisjonsstrategi. 
3. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer 

som fremkom i møtet.  
4. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet årsplanen. Utvalget vil besøke vannverket, Arba inkludering 
og Simula i 2018  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge til rette for følgende virksomhetsbesøk: 

 Asker og Bærum vannverk 

 ARBA inkludering 

 SIMULA 
2. Kontrollutvalget ber revisor orientere om overordnet revisjonsstrategi. 
3. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer 

som fremkom i møtet.  
4. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 
 
 
[Lagre]  
  



1/18 Protokoll - 17/00005-17 Protokoll : Protokoll Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 rettet

 7  

 

72/17 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 72/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Anne Njøten Grøtterud orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering 
 
[Lagre]  
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73/17 Kommunens bruk av offentlig privat samarbeid innen bygging 
av nye skoleanlegg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 73/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Kristin Løseth orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

 Kommunestyret tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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74/17 Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 74/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens virksomhetsplan for 2018 til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjef Per-Martin Svendsen la frem saken 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens virksomhetsplan for 2018 til etterretning. 
 
[Lagre]  
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75/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 75/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgets medlemmer melder seg på selv. Regningsadressen er  
Bærum kommune 
Politisk sekretariat 
1304 Sandvika 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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76/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 04.12.2017 76/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om besøk fra Shanghai Municipal Audit Bureau 21.11hvor leder og 
Bærum kommunerevisjon orienterte om kontrollutvalget og revisjon. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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1 

Arkivsak-dok. 17/00002-11 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 

ÅRSRAPPORT 2017 FRA KONTROLLUTVALGET I BÆRUM

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
i all hovedsak løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes 
kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en 
årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 

Årsrapport for 2017 er vedlagt saken. Det legges opp til at eventuelle merknader fra 
utvalget innarbeides før rapporten oversendes kommunestyret. 
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Årsrapport 2017 

for 

Kontrollutvalget 

Gulveis: Bærums kommuneblomst 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 

kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer.  

 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

 
 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 

den kommunale forvaltning på sine vegne. Minst ett av utvalgets medlemmer 

skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets 
leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker 
behandles.

 
Utvalget skal bestå av minimum tre personer. 

I kommunestyrets konstituerende møte 20.10.2015, ble kontrollutvalget i 
Bærum bestemt endret fra 7 til 5 medlemmer. For perioden 2015-2019 er 

utvalgets sammensetning: 
 

I 2017 har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 76 saker.  
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg, leder 
 
 
 

AP Dagny Kristine Arnestad 

Snedkerud, Roar Arlid  

 Tine Lillemoen Asklund 

 Carl Wilhelm Johannes Tyrén,      

nestleder  

Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley,  

Jonn Roar Selenlius, 

Klara Marie Komperud Dyresen 

 

 

 

 Marie Komperud Dyresen 

Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen 
 
Merete Skaug 

Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, Inger 

Inger Catrine Bangum,  

Turid Bergene Dahlman 
Kaare Granheim KrF Kari Husøy 



2/18 Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum  - 17/00002-11 Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum  : Årsrapport 2017 for Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en 

egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter for Bærum 
kontrollutvalg blir lagt ut (http://www.rokus.no/baerum.html ). 

 
 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende 
kontroll- og tilsynsansvaret, tar kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får 
innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet til revisjon og selskapskontroll.  

 
Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn. 

Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon er de mest vanlige 
kontrollformene som kontrollutvalget benytter. Ulike saker krever imidlertid ulik 
framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt 

bidrar til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst 
sakene. Kontrollutvalget kan for eksempel be administrasjonen om en orientering 

om en sak. Kontrollutvalget kan også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli 
bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved figuren 
nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 
 

En gjennomgang av hvilke saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2017, 

viser følgende fordeling av saker: 

Tiltak/kontrollform Antall saker  

Orienteringer 2 

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 15 

Selskapskontroll 0 

Regnskapssaker 9 

Virksomhetsbesøk 3 

 

I tillegg har utvalget behandlet 9 interne saker for revisjonen og tre 
henvendelser fra publikum. Kontrollutvalget har besluttet (sak 49/17) at leder og 
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sekretær er delegert myndighet til å ta beslutninger om henvendelser om 

byggesaker. Disse legges frem i utvalget som referatsak. 
 

I tillegg til slike saker behandler kontrollutvalget i Bærum interne saker knyttet 
til revisjonen (regnskap, budsjett, virksomhetsplan, intern organisering etc.) 
 

3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 
for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 

rådmann kan også besvare spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 
behandling.  

 
Kontrollutvalget har fått to orienteringer fra rådmannen i løpet av 2017, en om 
prosjektet «Optimalisering stab- og støttetjenester», og en om kommunens 

granskning av Vitalegruppen. Begge ble gitt i aprilmøtet. 
 

3.2 Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk på ISI i forbindelse med 

avviklingen av maimøtet. I august var kontrollutvalget på besøk i kulturhuset, og 
desembermøtet ble avviklet i forbindelse med et besøk hos Asker og Bærum 
brannvesen, stasjon Fornebu.  

 

3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 

revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god 
kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget i april. Forut for 
behandlingen orienterte oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon om 

revisjonsarbeidet og om revisors beretning.  
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016, 
men merket seg rapporteringen på styring og kontroll. 
 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen 4. april 2016. 
 

3.4 Forvaltningsrevisjon 
Bærum kommunerevisjon samarbeider med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon. Noen av rapportene som er omtalt nedenfor er levert av 
Rogaland revisjon. 
 

I januar behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten 
Samhandlingsreformen. Rapporten peker på tre hovedutfordringer på området:  

 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 

 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide 

for at brukerne blir mest mulig selvhjulpne. 
 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre 

planlegging. 
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Kommunestyret behandlet rapporten i mars (sak 17/17) og vedtok samtidig å 
sende rapporten til Hovedutvalg for bistand og omsorg til orientering.   

 
I februar behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Godt miljø i 
barnehagene? Undersøkelsen viste at de kommunale barnehagene får dårligere 

skår enn de private i når man spør foreldrene. De to viktigste årsakene til dette 
er misnøye med mattilbudet og misnøye med lokalene. Revisjonen hadde 

følgende anbefalinger som ble vedtatt av kommunestyret 29.3.17: 
1. Foreldreråd og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage bør fritt få 

bestemme nivået på mattilbudet. 

2. Barnehagenes kosthold og matservering bør inngå i den enkelte 
barnehages styringsdokumenter/årsplan. 

3. Opplysninger om kosthold og mattilbud bør synliggjøres på nettsidene til 
den enkelte barnehage. 

4. Barnehagenes arbeid med å sikre et sunt og variert kosthold bør 

kartlegges og vurderes i barnehagenes årlige ståstedsanalyse. 
 

Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten Effektiv byggesaksbehandling?  
i juni, ba kontrollutvalget revisjonen om å komme tilbake med konkret forslag til 

anbefaling. I august ble rapporten oversendt kommunestyret med forslag om at 
rådmannen bes intensivere arbeidet med standardisering av 
reguleringsbestemmelsene. Kommunestyret behandlet rapporten i september 

(sak 92/27). 
 

I september behandlet kontrollutvalget to forvaltningsrevisjoner, en om 
hjemmetjenestene og en om brukerstyrt personlig assistent. Undersøkelsen om 
hjemmetjenesten viser at brukerne i all hovedsak er tilfredse med hjelpen de 

mottar fra hjemmetjenestene. Brukerne opplever å bli behandlet med respekt og 
de blir lyttet til dersom de har noe å klage på. Brukerne gir uttrykk for at 

de får den hjelpen de trenger, slik at de kan klare seg selv hjemme lengst mulig. 
Rapporten peker på følgende hovedutfordringer: 

 Det er et innsparingspotensial innenfor hjemmetjenesten. 

 Den viktigste kostnadsdriveren innen hjemmetjenestene er ressursbruken 
innenfor tjenester til mennesker med utviklingshemming. 

 Pleierne kommer ofte ikke til brukerne på avtalt tidspunkt. 
 
I rapporten Brukerstyrt personlig assistent påpeker revisjonen at organisering av 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er kompleks som følge av at det er en 
rekke private tjenesteytere i tillegg til kommunen på dette området. Brukerne 

er selv arbeidsledere og styrer bruk av tildelt tid slik de selv ønsker. Revisjonens 
oppfatning er at oppfølging og kontroll av leverandørene er god, men vil særlig påpeke at 
kommunen ikke har benyttet de muligheter som ligger i kontrakten til å anvende ulike 
verktøy i sin oppfølging og kontroll. Et annet funn er at det ikke er gjennomført 
brukerundersøkelser eller benyttet andre metoder for å innhente brukernes erfaringer 
knyttet til tjenesten BPA siden 2013. 
 
Begge disse rapportene ble behandlet i kommunestyret 25.10.27. 
 
Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjoner som skal leveres i 2018: 

 Forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidslivskriminalitet 
 Blir tilpasset undervisning gjennomført?  
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 Praktisering av foreløpige svar og offentlighet  
 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 
 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 

 
4. ETTERLEVELSESREVISJON 
Kontrollutvalget fikk en orientering om etterlevelsesrevisjon i august, og bestilte 

en etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser i kommunen. Rapporten leveres til 
januarmøtet 2018. 
 
5. TILSYN MED REVISJONENS ARBEID  
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Bærum kommune har ansatt revisor Bærum 
kommunerevisjon. Kontrollutvalget er godt fornøyd med revisjonens leveranser. 

 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde 

seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 

Kontrollutvalget har fått orientering om oppfølging av revisjonsmerknader for 
2015 og om oppfølging av mislige forhold. I desember behandlet kontrollutvalget 
rapport om kommunens bruk av offentlig privat samarbeid innen bygging av nye 

skoleanlegg. Rapporten er oversendt kommunestyret til behandling.  
 

Revisor la fram egenvurdering av uavhengighet i kontrollutvalgets augustmøte. 
Revisjonen orienterer for øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 
6. BUDSJETTBEHANDLING 
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen i septembermøtet. For 2018 har forslaget har en ramme på                 
kr 7 227 600,-. Forslaget fulgte formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen.  

 
 

7. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTREING 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger.  
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget januar 2017 og i 
kommunestyret i mars 2017 (sak 18/17)). Årsplan for 2018 ble behandlet i 
utvalget i desember og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

8. ØVIRIGE AKTIVITETER 
Kontrollutvalget deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 og på Forum 
for kontroll og tilsyns årskonferanse 2017.  

 
 

9. SEKRETARIATSFUNKSJONEN 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Bærum kommune ivaretas av 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  
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Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.17 brukt 183 timer i 

kontrollutvalget i Bærum kommune.  Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 158 

Møter  25 

 183 

 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med årsplan 
og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, protokoller og 

vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og journalføring. I tillegg 
kommer rådgivning, dialog med leder og revisjonssjef samt den praktiske 
tilretteleggingen av møtene. 

 
 

10 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariatet og revisjonen.  
 
 

 
 

Bærum 22.1 2018,  
 
Per Arne Nyberg 

Leder kontrollutvalget 
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Vedlegg 

SAKER BEHANDLET I BÆRUM KONTROLLUTVALG 2017 
Møt
e 

Sak
nr. 

Sak Vedtak Sendt Behandlet 

23.1.1
7 

1/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
05.12.2016 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 2/17 

Forvaltningsrevisj
on - 
Samhandlingsrefo
rmen 

1. Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør 
fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak 
som kan sikre at 
fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer 
raskere inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må 
legge trykk på NAV slik at 
brukeren får nødvendig 
hjelpemidler uten å måtte 
vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i 
større grad fokuseres mot å 
gjøre brukerne mest mulig 
selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum 
sykehus og fastlegene, for å 
tilfredsstillende oppfølging 
av pasientene innen 
samordningens rammer. 
6. Det legges betydelig vekt 
på et bedre samarbeid med 
fastlegene. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og 
gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, 
herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, 
bør fokusere mer 
på å gjøre brukerne 
mest mulig 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
17/17 
 
Tilleggspunkt i 
vedtaket: 
7. Saken 
forvaltningsrev
isjonen - 
samhandlingsr
eformen 
oversendes 
BIOM til 
orientering. 
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selvhjulpne 
hjemme. 
2. Det bør vurderes 
tiltak som kan sikre 
at 
fysioterapeutene 
og 
ergoterapeutene 
kommer raskere 
inn i hjemmet. 
3. Bærum 
kommune må 
legge trykk på NAV 
slik at brukeren får 
nødvendig 
hjelpemidler uten å 
måtte vente. 
4. 
Budsjettmodellen 
for 
hjemmetjenesten 
bør i større grad 
fokuseres mot å 
gjøre brukerne 
mest mulig 
selvhjulpne. 
5. Det bør 
planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp 
for utsatte 
pasienter, i 
samarbeid med 
Bærum sykehus og 
fastlegene, for å 
tilfredsstillende 
oppfølging av 
pasientene innen 
samordningens 
rammer. 
6. Det legges 
betydelig vekt på 
et bedre samarbeid 
med fastlegene. 

 3/17 

Revisjonens 
serviceerklæring 
til kontrollutvalget 
2017 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
serviceerklæring til orientering. 

  

 4/17 

Oppfølging av 
revisjonsmerknad
er for 2015 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

  

 5/17 

Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i 
Bærum  

1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2017. 
2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
19/17 
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for 2017 til orientering. 

 6/17 

Årsrapport fra 
kontroll-utvalget i 
Bærum 2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret 
med innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
18/17 
 

 7/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

  

 8/17 Eventuelt 

Behandling: Revisjonssjefen 
orienterte om ombyggingsplanene i 
rådhuset. Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

27.02.
2017 

9/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
23.01.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 10/17 

Forvaltningsrevisj
on Godt miljø i 
barnehagene?  

1. Revisjonen bes følge opp saken 
og gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget om et år.  

2. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge 
opp de fire 
anbefalingene 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

K-styret 
29.3.17 sak 
27/17 

 11/17 

Drøfting av 
forvaltnings-
revisjon rettet 
mot 
arbeidslivskriminal
itet  

Revisjonen bes legge frem en 
prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste 
møte. 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

 

 12/17 

Oppfølging av 
mislige forhold 2. 
halvår 2016 

Revisjonens redegjørelse om mislige 
forhold 2. halvår 2016 tas til 
orientering. 

  

 13/17 

Årsrapport og 
årsregnskap for 
2016 - Bærum 
kommunerevisjon 

1. Årsrapport og regnskap 2016 for 
kommunerevisjonen tas til 
orientering. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

K-styret 
29.3.17 sak 
28/17 

 14/17 

Revisjonens 
budsjett 2017 - 
endringer 
 

Revisjonssjefens redegjørelse om 
budsjettsituasjonen for året 2017 tas 
til orientering. 

  

 15/17 Referater Saken tas til orientering.   

 16/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber om at sekretær 
legger til rette for at utvalget kan 
besøke følgende virksomheter i 2017 
Kulturhuset, ISI (mai) og 
brannvesenet.  

  

3.4.20
17 

17/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
27.3.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 18/17 
Orientering om 
prosjektet 

Saken tas til orientering. 
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«Optimalisering 
stab- og 
støttetjenester» 

 19/17 

Orientering fra 
rådmannen om 
granskning av 
Vitalegruppen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

  

 20/17 

Revisors beretning 
til Bærum 
kommunes 
årsregnskap 2016 

Saken tas til orientering 
 

  

 21/17 

Kontrollutvalgets 
uttalelse til 
Bærum 
kommunes 
årsregnskap 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum 
kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2016 vedtas og 
oversendes kommune-styret med 
kopi til formannskapet. 

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

K-styret 26.4, 
sak 43/17 

 22/17 

Forvaltningsrevisj
on retter mot 
arbeidslivskriminal
itet - prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet i henhold 
til vedlagte prosjektplan og 
diskusjonen i møtet. Prosjektet 
leveres til novembermøtet. 

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

 

 23/17 

Forvaltningsrevisj
on Brukerstyrt 
personlig assistent 
- forslag til 
endring av 
problemstillinger  

Kontrollutvalget godkjenner 
endringene i forvaltningsrevisjonen 
om brukerstyrt personlig assistent i 
samsvar med beskrivelsen i denne 
saken.   

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

 

 24/17 

Kontrollrapport 
2016 - 
skatteoppkreverfu
nksjonen i Bærum 
kommune 

Saken tas til orientering. 
 

  

 25/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 26/17 Eventuelt 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

29.5.2
017 

27/17 

Isi 
gjenvinningsstasjo
n - orientering og 
omvisning  

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 28/17 
Henvendelse til 
kontrollutvalget  

Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling da saken ligger utenfor 
utvalgets mandat. 

  

 29/17 

Revisjonens 
regnskap pr 30. 
april 2017 – 
Øk.melding 
1/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
30.04.2017 tas til etterretning. 

  

 30/17 

Regnskapsrapport 
fra sekretariatet 
pr. 31.03.2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 31/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 32/17 Eventuelt  Ingen vedtak   
 33/17 Godkjenning av Protokoll fra Kontrollutvalgets møte   
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protokoll 3.4.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

10.06.
2017 

34/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
29.5.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 35/17 

Effektiv 
byggesaksbehandl
ing - 
forvaltningsrevisjo
nsrapport 

Kontrollutvalget ber revisor komme 
tilbake til utvalget med en 
presisering av vedtak som utvalget 
kan fatte. 
 
Saken blir å behandle i neste møte. 

  

 36/17 

Revurdering av 
forvaltningsrevisjo
ner høsten 2017 

Saken utsettes til neste møte. 
 

  

 37/17 
Etterlevelsesrevisj
on - en orientering 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
fremme konkrete innspill til en 
forvaltningsrevisjon av anskaffelse 
av IKT-utstyr til neste møte. 

  

 38/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 39/17 Eventuelt Ingen vedtak   

28.8.2
017 

 
40/17 

Bærum kulturhus - 
orientering og 
omvisning 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 

 
41/17 

Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
19.6.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 

 
42/17 

Effektiv 
byggesaksbehandl
ing? - 
Forvaltningsrevisj
onsrapport 

1. Rapporten om 
byggesaksbehandlingen tas 
til orientering. 

2. Revisjonen bes om å følge 
opp saken og gi 
tilbakemelding til 
kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes 
kommunestyret med 
forslag til følgende vedtak: 
1) Rapporten om 

byggesaksbehandlinge
n tas til orientering. 

2) Rådmannens bes 
intensivere arbeidet 
med standardisering av 
reguleringsbestemmels
ene.  

 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

K-styret 27.9, 
sak 92/17 

 

 
43/17 

Revurdering av 
forvaltningsrevisjo
ner 

1. Kontrollutvalget vedtar 
følgende 
forvaltningsrevisjoner:  

o Blir tilpasset 
undervisning 
gjennomført? 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 
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o Praktisering av 
foreløpige svar og 
offentlighet 

 
2. Kontrollutvalget ber 

revisjonen til neste møte 
fremlegge et forslag til 
frister for 
forvaltningsrevisjonene 
som ble vedtatt. 

 

 

 
44/17 

Innspill til 
forvaltningsrevisjo
n av IKT 
anskaffelser 

Kontrollutvalget bestiller 
etterlevelsesrevisjon av IKT-
anskaffelser. Rapporten leveres til 
januarmøtet 2018. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

 

 
45/17 

Etterlevelsesrevisj
on - valg av 
område 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til 
orientering. Rapportering av valgt 
område - kommunens bruk av OPS 
innen bygging av nye skoleanlegg, 
imøteses innen kontrollutvalgets 
siste møte i 2017. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

 

 
46/17 

Revisors 
egenvurdering av 
uavhengighet 

Kontrollutvalget tar 
uavhengighetsvurderingen til 
etterretning. 

  

 

 
47/17 

Møteplan for 
kontrollutvalget 
2018 

Følgende møteplan for 2018 vedtas: 
Mandag 22. januar 
Mandag 26. februar 
Mandag 16. april 
Mandag 28. mai 
Mandag 18. juni 
Mandag 27. august 
Mandag 24. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 26. november 

  

 
 
48/17 

Referater Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 

 
49/17 

Eventuelt  
1. Kontrollutvalget tar 

ikke saken til 
behandling, da saken 
ligger utenfor utvalgets 
mandat. 

2. Beslutninger om 
henvendelser om 
byggesaker delegeres 
til leder og sekretær, 
og legges frem som 
referatsak. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

25.9.2
017 

50/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
28.8.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 51/17 

Hjemmetjenesten
e - 
forvaltningsrevisjo
n 

1. Rapporten om hjemmetjenesten 
tas til orientering. 
2. Revisjonen bes om å følge opp 
saken og gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget. 

Utskrif
t sendt 
26.9.2
017 

Behandlet i 
kommunestyre
t 25.10 Sak 
99/17 
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3. Saken oversendes kommunestyret 
med forslag til følgende vedtak: 

1) Rapporten om 
hjemmetjenesten tas til 
orientering. 
2) Rådmannen bes om å 
følge opp rapportens tre 
anbefalinger 

 

 52/17 

Forvaltningsrevisj
on Brukerstyrt 
personlig assistent 

1. Kontrollutvalget tar rapporten 
Brukerstyrt personlig assistent 
til orientering. 

2. Revisjonen bes følge opp 
anbefalingene og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget. 

3. Rapporten oversendes 
kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

1. Rapporten om 
Brukerstyrt personlig 
assistent tas til 
orientering. 

2. Rådmannen bes følge 
opp rapportens 
anbefalinger. 

 
 

Utskrif
t sendt 
26.9.2
017 

Behandlet i 
kommunestyre
t 25.10 Sak 
98/17 

 53/17 

Frister for nye 
forvaltningsrevisjo
ner 

Kontrollutvalget ber om å få sakene 
fremlagt til følgende møter: 

 Stopper kommunen 
arbeidskriminalitet?  
 16. april 

 Blir tilpasset undervisning 
gjennomført?  
 28. mai 

 Praktisering av foreløpige svar 
og offentlighet 
 28. mai 

 

Utskrif
t sendt 
27.9.2
017 

 

 54/17 

Rådmannens 
oppfølging av 
kontrollutvalgsved
tak - 2017 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget forventer ikke 
ytterliggere tilbakemelding om 
rådmannens oppfølging av 
kontrollutvalgets vedtak i 
følgende saker: 

 Møte 13.10.14 sak 
043/14 Tildeling av 
kulturmidler 

 Møte 30.11.15 sak 
042/15 Riktig utførte 
innkjøp?  

 Møte 09.05.16 sak 
036/16 Investeringer 
som vedtatt? 
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 Møte 09.05.16 sak 
041/16 Investeringen i 
nytt økonomisystem 
(BØR) 

 

 55/17 

Oppfølging av 
mislige forhold 1. 
halvår 2017 

Revisjonens redegjørelse om mislige 
forhold 1. halvår 2017 tas til 
orientering. 

  

 56/17 

Revisjonens 
interne 
kvalitetskontroll 
2017 

Revisjonens redegjørelse om 
gjennomført intern kvalitetskontroll 
av forvaltningsrevisjon og 
regnskapsrevisjon for 2017 tas til 
orientering. 

  

 57/17 
Revisjonssjefens 
betingelser 

Revisjonssjefens årslønn justeres 
med 2,43% med virkning fra 
1.1.2017 

  

 58/17 

Revisjonens 
regnskap pr 31. 
juli 2017 - 
Økonomimelding 
2/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
31.08.2017 tas til etterretning. 
 

  

 59/17 

Rapportering på 
ressursbruk fra 
sekretariatet per 
31. august 2017 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 60/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

  

 61/17 Eventuelt 

Fra behandlingen: Møtet 20. 
november avlyses. Kontrollutvalget 
besøker brannvesenet, Fornebu 
brannstasjon i forbindelse med 
møtet 4.12. Ingen vedtak. 

  

23.10.
2017 

62/17 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
25.9.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 63/17 

Idedugnad om 
forvaltningsrevisjo
ner i 2018 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen 
utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar 
med innspillene som kom frem 
på møtet. 

2. Kontrollutvalget ønsker en 
samlet oversikt over forslagene 
på utvalgets desembermøte. 

 
 

  

 64/17 

Budsjett for 
kontroll og tilsyn 
2018 

Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 
Bærum kommune vedtas og 
oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for kontroll og tilsyn for 2018: 

 2017 2018 

Revisjonen 6 364 753 6 684 100 

Sekretariatet 772 875 543 500 

Totalt 7 137 628 7 227 600 

 

Utskrif
t sendt 
13.11.
2017 

K-styret 6.12, 
sak 111/17 
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Forslaget følger formannskapets 
innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet 
for Bærum kommune 2018. 
 

 65/17 
Brukerundersøkel
se revisjonen 2017 

Kontrollutvalget er fornøyd med 
resultatet av undersøkelsen. 

  

 66/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 67/17 Eventuelt Ingen vedtak   

4.12.2
017 

68/17 

Orientering om 
Asker og Bærum 
Brannvesen og 
omvisning på 
Fornebu 
brannstasjon 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

  

 69/17 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
23.10.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 70/17 

Valg av 
forvaltningsrevisjo
ner 2018 

1. Kontrollutvalget bestiller 
følgende 
forvaltningsrevisjoner for 
2018: 

 Behandles 
dispensasjonssøkn
adene objektivt og 
likeverdig? 

 Hvordan håndterer 
grunnskolen 
mobbing? 

2. Disse 
forvaltningsrevisjonene 
kommer i tillegg til de som 
ble vedtatt tidligere og som 
ikke er ferdigstilt. 

3. Kontrollutvalget ønsker 
forslag til frister for 
forvaltningsrevisjonene på 
neste møte. 

4. Kontrollutvalget bestiller 
ytterligere 1 – 2 
forvaltningsrevisjoner i juni 
2018. 

 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 

 71/17 

Årsplan for 
kontrollutvalget 
2018 

1. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet legge til rette 
for følgende 
virksomhetsbesøk: 

 Asker og Bærum 
vannverk 

 ARBA inkludering 

 SIMULA 
2. Kontrollutvalget ber revisor 

orientere om overordnet 
revisjonsstrategi. 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 



2/18 Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum  - 17/00002-11 Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum  : Årsrapport 2017 for Kontrollutvalget

3. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 
2017, med de endringer 
som fremkom i møtet.  

4. Saken sendes 
kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets 
årsplan for 2018 til 
orientering. 

 

 72/17 

Oppfølging av 
revisjonsmerknad
er for 2016 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

  

 73/17 

Kommunens bruk 
av offentlig privat 
samarbeid innen 
bygging av nye 
skoleanlegg 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:  

 Kommunestyret tar 
saken til orientering 

 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 

 74/17 

Kommunerevisjon
ens 
virksomhetsplan 
2018 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
virksomhetsplan for 2018 til 
etterretning. 

  

 75/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 76/17 Eventuelt Ingen vedtak   
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Arkivsak-dok. 17/00024-28 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

EVALUERING AV SAMARBEID OM FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp innspillene som 
kom frem under behandlingen. 
 
Vedlegg:  
Evaluering av samarbeid om forvaltningsrevisjon, notat fra kommunerevisjonen 
8.1.2018 

 
Saksframstilling: 
Kommunerevisjonen legger frem en evaluering av samarbeidet med Rogaland 
revisjon om forvaltningsrevisjon i vedlegget til saken. Da forslag om dette 
samarbeidet ble drøftet i kontrollutvalget 10.10.2016 (sak 55/16) la 
kommunerevisjonen vekt på at et slikt samarbeid kan gi økt kvalitet og effektivitet. 
Begge revisjonsenheter har gode erfaringer med samarbeidet. Kontrollutvalgene har 
også positive tilbakemeldinger på resultatene av samarbeidet. 
 
Det er inngått ny avtale for 2018.  
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

Til kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
08.01.2018   16/27541 18/3834 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Evaluering av samarbeid om forvaltningsrevisjon 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp innspillene som kom frem 
under behandlingen. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalgets stilte seg, i sak 055/16 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon den 10.10.16, 
positive til at revisjonen inngikk et formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon. Ordningen skulle 
evalueres etter ett år. 
 

Formål og bakgrunn 

Denne saken er en orientering til kontrollutvalget om erfaringene med samarbeidet og en 
mulighet for kontrollutvalget til å gi innspill om tilpasninger og forbedringer av samarbeidet. 
 

Redegjørelse 

For at kontrollutvalget skulle få bedre rapporter, mente revisjonen det ville være gevinster å 
hente ved å få ressurser fra et større antall forvaltningsrevisorer. Revisjonen mente det av flere 
grunner var naturlig å søke mot Rogaland Revisjon. De reviderer 19 kommuner derav to med 
tilsvarende størrelse som Bærum og har stor og variert kompetanse på forvaltningsrevisjon. 
 
Etter at kontrollutvalget hadde stilt seg positiv, inngikk revisjonen en avtale med dem. Avtalen 
innebar at kontrollutvalget bestiller undersøkelser, vedtar ressursbruk og behandler rapportene 
som før. Personalressursene i revisjonene settes inn på de bestillinger der de har best 
kompetanse, uavhengig av kommune. Avtalen innebar ingen endring i økonomi, 
ansettelsesforhold eller annet i enhetene. Ressursene inn og ut av de to enhetene skulle gå i null.  
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Sammarbeidet var i 2017 knyttet til forvaltningsrevisjoner i de tre storkommunene Stavanger, 
Bærum og Sandnes. Rogaland Revisjonen gjennomførte to forvaltningsrevisjoner i Bærum knyttet 
til pleie og omsorg. Vi gjennomførte en forvaltningsrevisjon i Stavanger og en i Sandnes. I tillegg 
gjennomførte Rogaland Revisjon en brukerundersøkelse for Bærum. Bærum kommunerevisjon 
fakturerte 555 timer, 141 timer mer enn Rogaland Revisjon. 
 
Vi hadde et evalueringsmøte med Rogaland Revisjon 15.12.17. De folkevalgte i alle de tre aktuelle 
kommunene har gitt positive tilbakemeldinger på resultatene av sammarbeidet. Det er framhevet 
at det å hente inn erfaringer fra andre kommuner, gir noen perspektiver som en ikke hadde fått 
hvis en bare hadde basert seg på erfaringsgrunnlaget fra egen kommune.  
 
De to revisjonsenhetene har gode erfaringer. Vi ser at en får bedre og grundigere rapporter når 
forvaltningsrevisorer som kjenner område, gjennomfører forvaltningsrevisjonen. Andre 
kommuners løsninger gjør også drøfting av mulige tiltak mer interessant. Revisjonsenhetene har 
også hentet gode ideer fra hverandres måter å løse oppgaver på. For de ansatte er samarbeidet 
positivt. En får oftere gjøre noe en er god på og får økt kompetansen på disse områdene. Det er 
en stor fordel å kjenne området og en får positiv oppmerksomhet fra administrasjonen når en 
kommer langveisfra. 
 
Det har samtidig dukket opp en del praktiske utfordringer underveis som begge enhetene har 
erfart. Dette er særlig knyttet til formidlig av bestillinger og rammer, samt til fakturering. 
 
Utvalgsleder i Bærum sa at kommunerevisjon kunne videreføre avtalen dersom det var ønskelig. 
Revisjonen inngikk derfor ny avtale med Rogaland Revisjon i desember. Avtalen for 2018 er en 
videreføring av avtalen for 2017, men med flere avklaringer og presiseringer. 
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Avtalen innebærerar ingen organisatoriske eller økonomiske endringer. 
 

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bes om å gi innspill om tilpasninger og forbedringer av samarbeidet. 
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Arkivsak-dok. 17/00061-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

RAPPORT OM KJØP AV EDB UTSTYR/PROGRAMVARE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare til 
orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare, notat fra kommunerevisjonen 
15.1.2018 

2. Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare 2017 – 2017, Per-Martin 
Svendsen 14.1.2018 

3. Saksfremlegg Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune 
4. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune 
5. Saksfremlegg Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien 
6. Handlingsplan for digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – digitalt førstevalg» 

2018 -2021 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 28.08 2017, sak 44/17 Innspill til 
forvaltningsrevisjon av IKT anskaffelser, og gjorde følgende vedtak:  

Kontrollutvalget bestiller etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser. Rapporten 
leveres til januarmøtet 2018. 

 
Kommunerevisjonen har laget en rapport om kjøp av EDB-utstyr som legges frem i 
denne saken. Revisjonen presiserer at dette er en gjennomgang av anskaffelser, og 
ikke en etterlevelsesrevisjon. Rapportens er derfor ikke sendt til rådmann på høring. 
Dette begrunnes videre fra revisjonens side med at rapporten ikke tar opp opp 
kritikkverdige forhold som trenger rådmannens kommentarer.  Rapporten er kun 
ment til informasjon for kontrollutvalget og som grunnlag for om kontrollutvalget 
ønsker å se nærmere andre forhold knyttet til dette området. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

Til Kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
15.01.2018   18/1038 18/8899 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Per-Martin Svendsen 
  

 

 

Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare 

 

Revisjonssjefens forslag til vedtak: 

 

Revisjonens Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare tas til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 

Bakgrunnen for revisjonens forslag til gjennomgang var at det ble igangsatt store 

utskiftninger av relativt nytt datautstyr i nevnte periode. Fra revisjonens side var det derfor 

ønskelig å se nærmere på hva som lå til grunn for den økte utskiftingstakten av PC utstyr 

og skrivere.  

 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget behandlet i møte 28.08 2017, sak 44/17 Innspill til forvaltningsrevisjon av 

IKT anskaffelser, og gjorde følgende vedtak:  Kontrollutvalget bestiller 

etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser. Rapporten leveres til januarmøtet 2018. 

 

Formål og bakgrunn 

Formålet med oppdraget er å gi kontrollutvalget informasjon om kommunens kjøp av EDB 

utstyr innen drift og investering for årene 2012 til 2017 og er hovedsakelig basert på en 

analyse av innkjøp foretatt i disse årene.  

Beslutningspunkt 

Informasjon gitt i saken kan danne grunnlag for senere valg av forvaltningsrevisjoner innen dette 
eller andre utgiftsområder/anskaffelser. 
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Kommunerevisjonen 

Rapport om  kjøp av EDB 
utstyr  2012-2017 
En analyse av Kjøp av EDB utstyr/programvare 
vedrørende drift og investering 

Per-Martin Svendsen 
14.01.2018 
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Innledning 
 

Kontrollutvalget behandlet i møte 28.08 2017, sak 44/17 Innspill til forvaltningsrevisjon av 

IKT anskaffelser, og gjorde følgende vedtak:  Kontrollutvalget bestiller etterlevelsesrevisjon 

av IKT-anskaffelser. Rapporten leveres til januarmøtet 2018. 

Formålet med oppdraget er å gi kontrollutvalget informasjon om kommunens kjøp av EDB 

utstyr innen drift og investering for årene 2012 til 2017 og er hovedsakelig basert på en 

analyse av innkjøp foretatt i disse årene.  

Bakgrunnen for revisjonens forslag til gjennomgang var at det ble igangsatt store utskiftninger 

av relativt nytt datautstyr i nevnte periode. Fra revisjonens side var det derfor ønskelig å se 

nærmere på hva som lå til grunn for den økte utskiftingstakten av PC utstyr og skrivere.  

Vi har gjennomgått kommunens handlingsprogram, økonomimeldinger og årsrapporter for 

årene 2012 til 2017. 

Til informasjon legger revisjonen ved to saker som har vært til politisk behandling i 2017:  

- Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune, kst sak 033/17 av 29.03.2017 

- Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien, fmsk sak 225/17 av 

28.11.2017 
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Sakene gir etter revisjonen mening god informasjon om kommunens strategi og handlingsplan 

på digitaliseringsområdet og viser en klar endring i kommunens måte å organisere dette 

viktige arbeidet på. 

Avgrensninger 
Gjennomgangen er ingen revisjon. Revisjonen har ikke vurdert selve anskaffelsene eller 

innholdet i inngåtte avtaler. Revisjonen har de siste årene hatt flere forvaltningsrevisjoner  

som har belyst disse forholdene. Vi har ikke vurdert om regnskapsføringens kvalitet. 

Tallmaterialet som er benyttet er hentet fra kommunens eget regnskapssystem. Vi gjør 

oppmerksom på at kommunen tok i bruk nytt økonomisystem fra 01.01.2016. Vi legger til 

grunn at endringen av økonomisystem ikke skulle medføre endring i bokføringen. 

To større datasystemer er kjøpt og tatt i bruk i perioden. Dette er LØP (nytt lønns- og 

personalsystem) og BØR (nytt økonomisystem). Disse systemene omtales ikke særskilt i 

denne analysen. Vi viser til egen forvaltningsrevisjon av BØR.1 

I Bærumsskolen er digital didaktikk2 et satsingsområde. For å gi skolene enklere tilgang til 

internett ble det allerede før sommeren 2013 installert robuste trådløse nett på alle skoler.  

Vi gjør i denne rapporten ingen sammenligninger med andre kommuners kjøp av EDB utstyr, 

da det ikke lar seg gjøre å få frem kostratall som kan sammenlignes med tall som vi har 

benyttet fra kommunens regnskap.3 

Revisjonens gjennomgang er ikke en etterlevelsesrevisjon . Rapportens sendes derfor ikke til 

rådmann på høring, noe som begrunnes fra revisjonens side med at rapporten ikke tar opp 

forhold som tar opp kritikkverdige forhold som trenger rådmannens kommentarer.  Rapporten 

er kun ment til informasjon for kontrollutvalget og som grunnlag for om kontrollutvalget 

ønsker å se nærmere andre forhold knyttet til dette området. 

Rammeavtaler innen kjøp av EDB utstyr 
Kommunen har inngått en rekke rammeavtaler som skal benyttes ved kjøp av varer og 

tjenester på de områdene avtalene gjelder for. I Vedlegg 1 Hvorfor skal rammeavtaler 

benyttes, som ligger på kommunens intranettsider, informerer kommunen om hvorfor 

rammeavtalene skal benyttes. 

Rammeavtalene som gjelder kjøp av EDB utstyr/programvare er inngått som en parallell 

rammeavtale med tre leverandører. Rammeavtalen gjelder kjøp av stasjonær pc, bærbar 

pc/laptop, nettbrett, skjermer og docking-stasjoner.  
                                                           
1 Kontrollutvalgsmøte 12.09.2016 sak 050/16.  
2 Etablere god bruk av digitale verktøy i klasserommet, bl.a. kartlegge elevenes digitale ferdigheter, lærernes 
bruk av digitale verktøy, funksjonaliteten i skolens infrastruktur. 
 
Kostra art 200 Kjøp og finansiell leasing av 
driftsmidler 

 

Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner, inkludert innkjøpsutgifter.  
 

- og investeringsregnskapet.  
 maskiner: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, 

IKT-utstyr, kjøkkenutstyr, redskaper, verktøy, kontormaskiner, rengjøringsmaskiner, 
anleggsmaskiner og lignende.  
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Regnskapene for 2012 til 2017 viser at det er 11 leverandører som har rammeavtale som 

fremkommer under arten Kjøp av EDB utstyr/programvare.  

Kjøp av EDB utstyr/programvare  
Kjøp av EDB utstyr/programvare skal iht til kommunens regnskapssystem bokføres på art 

2003 for årene 2012-2015 (gammelt økonomisystem) og art 12003 (driftsregnskap) og 02003 

(investeringsregnskap). 

Regnskapet skiller mellom drift og investering og tabellen nedenfor viser tall fra regnskapene 

i perioden 2012 til 20174: 

 

Tabellen ovenfor viser ikke økningen fra 2011 til 2012 som var på hele 19,8 mill., 63,2 %. 

Tabellen viser også en kraftig økning fra 2014 til 2015 både innen drift og investering, mens 

drift har hatt en betydelig nedgang i 2017, men investering viser en tydelig økning.  

Gjennomgang av Handlingsplaner, økonomimeldinger og årsrapporter. 
Revisjonen har gjennomgått alle ovennevnte dokumenter for analyseperioden med henblikk 

på beslutninger om tiltak. Vedlagt rapporten har revisjonen laget en oppsummering av forhold 

som er fremkommet i disse dokumentene knyttet til forhold som har med IKT, IT og 

Digitalisering. 

Revisjonen registrerer at bruken av ordene IKT, IT og Digitalisering endrer seg i perioden. 

Tidlig i perioden benyttes IKT, senere overtar IT mer og Digitalisering får en betydelig plass i 

de siste to årene. Dette fremkommer også av mengden tekst i Vedlegg 2 Revisjonens 

gjennomgang av kommunens handlingsprogram, økonomimeldinger og årsrapporter . 

Revisjonen gjør oppmerksom på at vedlegget kun er ment som informasjon om hva 

rådmannen har redegjort for i sine faste rapporter til kommunestyret. 

Tjenestesteder/Ansvar som kjøper EDB utstyr/programvare 

Drift 

Innen drift har revisjonen måttet begrense analysegrunnlaget til tjenestesteder/ansvar5 som 

totalt har kjøpt EDB utstyr på over 100.000 kroner i perioden. Antallet som fremkommer er 

134 tjenestesteder/ansvar. Disse utgjør til sammen 74,6 % av totale kjøp av EDB utstyr drift. 

hvorav 52 av disse kun et av årene har kjøp over 100.000 kroner. Se Vedlegg 3 Art 12003 

Kjøp av EDB utstyr/programvare DRIFT. 

                                                           
4 Tallene for 2017 er ikke endelige og er tatt ut i slutten av 2017. 
5 Totalt antall tjenestesteder/ansvar som er benyttet i perioden er langt flere enn de 134 som fremkommer av 
vedlegget Art 12003 Kjøp av EDB utstyr/programvare Drift.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

DRIFT

Kjøp av EDB utstyr/programvare 25 455 619     26 352 025     26 360 193     37 227 977     32 998 631     14 949 575     163 344 021   

INVESTERING

Kjøp av EDB utstyr/programvare 25 747 151     13 523 475     15 566 079     22 161 912     21 071 357     35 557 614     133 627 588   

Sum Drift og Investering 51 202 770     39 875 501     41 926 272     59 389 889     54 069 989     50 507 189     296 971 610   
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Investering 

Tjenestesteder/ansvar som fremkommer under investering er langt færre enn for drift og er 

totalt 47. Se Vedlegg 4 Art 02003 Kjøp av EDB utstyr/programvare INVESTERING. 

 

 

Nærmere undersøkelse av 8 tjenestesteder, herunder kommunerevisjons 

kjøp av EDB utstyr og skrivere 
Revisjonen valgte å se nærmere på 8 administrative tjenestesteder som i likhet med 

kommunerevisjonen kan ha opplevd de samme utfordringen, hvor relativt nytt EDB utstyr og 

skrivere måtte byttes ut som følge av ny policy på dette området. 

 

Analysen viser for valgte tjenestesteder relativt høye kjøp i 2012 og 2015. Dette harmonerer 

med kommunerevisjonens kjøp av EDB utstyr for disse årene. Revisjonen kjøpte 7 PCer i 

desember 2012 som måtte skiftes ut  med 7 nye i februar 2016, dvs. 3 år og 3 måneder senere.  

Dette for å tilfredsstille nye krav på IT området.  

Når det gjelder skiver måtte kommunerevisjonen gi fra seg en knapt to år gammel multimedia 

skriver som ikke tilfredsstilte nye krav til ny avtale med leverandør, og til utskrifts sikkerhet 

knyttet til at alle som skulle skrive ut måtte stå ved maskinen ved utskrift.  

Revisjonen har gjennomgått alle 310 transaksjoner vedørende kjøp av EDB utstyr som gjelder 

de 8 utvalgte tjenestestedene og kan vise til at mellom 82,7% og 96,1% (gjennomsnitt 87,3%) 

av innkjøpene for disse er gjennomført hos rammeavtaleleverandører. Kjøp utenom 

rammeavtalene er gjennomgått og revisjonen finner ingen som krever ytterligere omtale.  

   

Kjøp av EDB utstyr/programvare hos rammeavtaleleverandører 
Revisjonen har analysert regnskapene for 2012 til 2017 for kjøp av EDB utstyr/programvare 

og laget en  oversikt som viser hvilke leverandører kommunen har brukt ved kjøp.  

Vedlagt følger to skjematisk oppstillinger (Vedlegg 5 Kjøp av EDB utstyr DRIFT 

Leverandører og Vedlegg 6 Kjøp av EDB utstyr Investering Leverandører) som viser alle 

leverandører hvor kommunen har kjøpt EDB utstyr for mer enn 100.000 kroner samlet for alle 

årene i perioden. Revisjonen har på grunn av den store mengden transaksjoner valgt en slik 

Art 12003 Kjøp av EDB utstyr/programvare  DRIFT

Tjenestesteder/Ansvar 2 012            2 013            2 014            2 015            2 016            2 017            Totalsum

Sum utgifter alle kjøp > 100.000 18 187 843 19 009 033 20 754 463 29 956 046 24 829 711 9 124 028    121 861 124 

Sum utgifter > 100.000  i % av total 71,4              72,1              78,7              80,5              75,2              61,0              74,6                

Sum utgifter alle kjøp 25 455 619 26 352 025 26 360 193 37 227 977 32 998 631 14 949 021 163 344 021 

Art 02003 Kjøp av EDB utstyr /programvare  Investering

Tjenestested/Ansvar 2 012             2 013             2 014             2 015             2 016             2 017             Totalsum

Totalsum 25 747 151   13 523 475   15 566 079   22 161 912   21 071 357   35 557 614   133 627 588 

Kjøp av EDB utstyr    Drift   2012 til 2017 

Tjenestesteder ( 8 utvalgte) 2 012             2 013             2 014             2 015             2 016             2 017             Totalsum

Sum 1 192 298     800 247         628 883         2 100 238     724 703         552 072         5 998 442     
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begrensning. Revisjonen mener likevel at grunnlaget gir en god indikasjon på hvordan 

innkjøp av EDB utstyr fordeler seg på inngåtte rammeavtaler. Revisjonen har i tillegg gjort 

nærmere analyser av øvrige kjøp. 

Drift 

For kjøp av EDB utstyr drift har vi sett nærmere på 92,0% av totale innkjøp.  

Av de 38 leverandørene knyttet til Drift er 8 rammeleverandører, hvorav dette utgjør 78,6% 

av innkjøpene større enn 100.000 kroner, tilsvarende 118,1 mill. kroner.  

Av øvrige har 5 leverandører levert varer/tjenester for over 500.000 kroner i et av årene 2012 

til 2017.  En nærmere analyse av større kjøp viser innkjøp av utstyr som ikke leveres av 

rammeavtaleleverandører. Revisjonen har funnet at de fleste kjøp som er analysert kan vise til 

særskilte avtaler, hvor dette fremgår av fakturabilaget.  

Investering 

Kjøp av EDB utstyr Investering viser at 96,4% av innkjøpene er foretatt hos 

rammeavtaleleverandører. 

Av 37 leverandører knyttet til Investering er 13 rammeleverandører, hvorav dette utgjør 

85,2% av kjøp større enn 100.000 kroner. 

Det er 4 leverandører som ikke har rammeavtale som har levert EDB utstyr for mer enn 

500.000 kroner i et av årene i perioden. En nærmere analyse gjennom faktura/bilagskontroller 

viser henvisninger  til særavtaler.  Noen kjøp er også kontrollert mot kommunens 

dokumentarkiv, hvor det fremgår at det er inngått særlige avtaler om kjøp. I et tilfelle fra 2014 

viser en faktura vel 5,3 mill. kroner fra en leverandør angående diverse utbedringsarbeider 

knyttet til Kunnskapssenteret. Underliggende bilagsdokumentasjon viser at utgiften i stor grad 

ikke gjelder kjøp av EDB utstyr og kan muligens være en klassifiseringsfeil. Da regnskapet 

for 2014 ikke kan korrigeres, vil revisjonen allikevel følge opp forholdet knyttet til 

anleggsregisteret og avskrivning. 

Tjenestesteder/ansvarssteder som både kjøper EDB utstyr/programvarer i 

Drift og Investering 
Revisjonen har vedlagt en skjema som viser tjenestesteder/ansvar som har kjøpt EDB utstyr 

som er regnskapsført som drift og andre som Investering6. Skjemaet viser i kolonnen SUM 

TOTAL fra størst til minst samtlige tjenestesteder fra Drift og Investering som er med i 

analysen. 

Revisjonen presenterer også kjøp gjennomført av DIGIT, IKT og IT samlet i egen tabell på 

samme skjema. 

Revisjonen har sett nærere på noen av de største innkjøpene og viser til gjennomgangen 

nedenfor. 

Tjenestested/ansvar Kommunalsjef grunnskole 
Revisjonen har sett nærmere på årene 2014 og 2015 Drift og 2015 og 2016 Investering.  

                                                           
6 Investering: kjøp av varer og tjenester av investeringsmessig karakter, dvs. kjøp større enn 100.000 kroner 
med levetid mer enn 3 år. 
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Dette gjelder hovedsakelig prosjektet IKT i skolen og hvor intern bistand «Drift» utgjør hhv 

63,3 % av utgiftene i 2014 og 36,0% i 2015. Kjøp på rammeavtaler utgjør i 2015 hele 64,7 %. 

På Investering utgjør kjøp via rammeavtaler 55,8% av kjøpene.  Intern leveranse av Ipad er på 

vel 1,7 mill. kroner. 

 

Tjenestested/ansvar Digit, IKT og IT 
Forholdet mellom kjøp av EDB utstyr/programvare Drift og Investering for disse ni 

ansvarsstedene er store, da utstyret under Investering betjener hele kommunen. 

Revisjonen har ingen bemerkninger til kjøp av EDB utstyr Drift. Analysen viser at hele 95,0% 

er kjøp via rammeavtaleleverandører. 

Digit, IKT og IT har betydelige kjøp av EDB utstyr/programvare. Revisjonens analyse viser at 

hele 94,3% av kjøpene i perioden er foretatt hos rammeavtaleleverandører. Gjennomgang av 

fakturaer/bilag viser ingen forekomster som synes unormale. 

 

Annen informasjon. 
Kommunen har endret organiseringen av IT området og gjennomfører en strategisk endring. 

Revisjonen vedlegger to saker til informasjon som har vært til politisk behandling i hhv 

kommunestyret 29.03.2017 og formannskapet 28.11.2017. Se egne vedlegg som følger denne 

saken. 
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Vedlegg 1 
 

Hvorfor skal rammeavtalene benyttes?  

Når det undersøkes priser i markedet på varer eller tjenester vi har rammeavtaler på, ser det 

noen ganger ut som om prisen er mye lavere enn det vi får fra rammeavtaleleverandøren. 

Regelen er allikevel at rammeavtalene skal benyttes på områder der vi har avtale, og 

begrunnelsen er at kommunen totalt sett sparer på det.  

  

 Lov og forskrift: Kommunen må forholde seg til Lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, som alle andre offentlige oppdragsgivere, gjennom å la leverandører i 

markedet få konkurrere om de skattepengene vi disponerer. Ulovlige 

direkteanskaffelser kan medføre økonomisk straff.  

 Rabatter: En gevinst ved rammeavtaler er at leverandørene totalt sett gir store 

rabatter, og jo større lojalitet alle tjenestesteder kan fremvise til en avtale, jo bedre blir 

priser og betingelser. Det vil allikevel forekomme at prisen på enkeltprodukter i en 

stor avtale ligger over markedspris i detaljistmarkedet. I tilfeller hvor vi har fått slike 

henvendelser fra tjenestesteder tidligere, har vi konfrontert leverandør med det og ofte 

fått redusert prisen på enkelte produkter. 

 Tidsbruk: Når vi ikke har rammeavtale må tjenestestedet selv gjennomføre en 

anskaffelsesprosess iht innkjøpshåndboka. I mindre saker (under kr 100.000 i løpet 

av fire år) vil det innebære å innhente pris fra tre leverandører. Hos 

rammeavtaleleverandørene kan man bestille direkte. Servicesenteret skal foreta disse 

bestillingene for tjenestestedene. 

 Kjøpsbetingelser: Rammeavtalene gir kommunen gode betingelser, som f eks lang 

nok betalingsfrist, slik at vi unngår morarenter, fakturaer som er hensiktsmessig 

utformet ift regnskapssystemet og er uten faktureringsgebyr, samt garantier. 

 Garanti og service: Ofte har kommunen bedre service- og garantibestemmelser enn 

det man får ved enkeltkjøp f eks i butikk.  

 Kvalifiserte leverandører: Rammeavtaleleverandørene har vært igjennom en 

kvalifiseringsrunde før de har fått kontrakt med kommunen. Her er det sjekket ut at det 

er et lovlig etablert selskap, at de har tilstrekkelig økonomisk soliditet og at de ikke 

har skatte- og avgiftsrestanser. De er også pålagt å ikke drive sosial dumping eller 

annet mislighold ift norsk lov. 

Vi håper dette gjør grunnlaget for at kommunen krever at rammeavtalene skal benyttes 

klarere. 
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Vedlegg 2 

Revisjonens gjennomgang av kommunens handlingsprogram, 

økonomimeldinger og årsrapporter 
Samtlige handlingsprogram, økonomimeldinger og årsrapporter for perioden 2012 til 2017 

som er behandlet i kommunestyret er gjennomgått med hensyn til hva som fremkommer rundt 

IKT, IT og digitalisering. 

Så vidt revisjonen har bragt i erfaring er det ikke utarbeidet noen særskilte strategiske 

dokumenter som har vært til politisk behandling knyttet til selve innkjøpene av edb-utstyr.   

Revisjonens dokumentgjennomgang viser en klar endring i begrepsbruken i tidsperioden. IKT 

er vanlig bruk de første årene, mens IT overtar gradvis før digitalisering benytte i størst grad i 

slutten av perioden som er gjennomgått. 

Det er også en klar tendens at ditalisering har fått betydelig grad av omtale, særlig de siste to 

årene. 

Dokumentgjennomgangen har vært et forsøk på å synliggjøre hvordan kommunens innkjøp av 

EDB utstyr har vært plassert strategisk. Ansvaret for midler til innkjøp av nødvendig EDB 

utstyr har nærmest vært tillagt hvert enkelt tjenestested, uten en nærmere forankring i 

ledelsen.  

Som en vi se av gjennomgangen nedenfor og vedlagte dokumenter fra 2017 har det nå skjedd 

en endring med ny organisering og plassering av dette området. Det er selvfølgelig noe langt 

mer enn kjøp av EDB utstyr dette dreier seg.   

Teksten som fremkommer under angivelsen av dokumentene er tilnærmet alt som er omtalt 

knyttet til IKT, IT og ditalisering.  

Handlingsprogram 2012-2015 

Drift 
Tiltak foreslått i HP er bl.a. effektivisering av utskriftsløsninger.7  

 

Tiltaket som går ut på å effektivisere utskriftsløsninger krever investeringer på 3,60 mill. i 

2012, og 0,65 mill. for hvert år 2013, 2014 og 2015. 

Investeringer8 
Det er utarbeidet investeringsplan for sentrale IKT-prosjekter. Dette omfatter i stor grad 

nødvendig oppgradering av infrastruktur og kommunikasjonsløsning. I tillegg arbeides det 

med etablering av elektroniske løsninger for samhandling med publikum. 
 

Det behov for 1,0 mill i 2012 knyttet til oppgradering av sentral IKT lagringskapasitet som en 

del av kommunens beredskap. 

 

                                                           
7 Side 171 
8 Side 174 
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I tilknytning til foreslåtte tiltak i Prosjekt 2012 er det behov for styrking av 

investeringsrammen knyttet til blant annet innsparing ved effektivisering av 

utskriftsløsninger, digitalt førstevalg og modernisering av telefoniløsninger. 

Tertialrapport 1/2012 
De sentrale IT-investeringene gjennom IT-enheten sentralt, har ingen mer- eller mindrebehov 

samlet sett.9 Endringene som foreslås i økonomimeldingen er en opprydding mellom de ulike 

IT-prosjektene. 

Tertialrapport 2/2012 
Rapporten omtaler kun forhold knyttet til BØR prosjektet.10 Rådmannen vil komme tilbake til 

økte driftskostnader knyttet tl lisenser, systemforvaltning og IT-drift i Økonomimelding 

1/2013. 

Årsrapport 2012 
Det rapporteres om merforbruk på andre driftsutgifter som bl.a. knytter seg til kjøp av IKT-

utstyr.11 

For å møte kommunens store fremtidige utfordring med å skape merverdi med mindre 

ressursinnsats, er effektive og brukervennlige teknologibaserte støttesystemer et viktig 

virkemiddel. I periode 2013–2015 skal kommunens pc’er oppgraderes for å innføre effektive 

og brukervennlige IKT-baserte støttesystemer.12 

Planleggingen er godt i gang, og ved utløpet av 2012 er innkjøp av nye pc’er satt i gang. 
 

Handlingsprogram 2013 – 2016 
IKT er en nøkkel til effektivisering og utvikling av tjenester i kommunen. Dagens 

teknologiske infrastruktur samsvarer ikke med nye behov og krav til tilstrekkelig 

driftssikkerhet. Derfor er det nødvendig å modernisere og oppgradere administrative 

systemer. På denne bakgrunn foreslår rådmannen et teknologiløft for mer effektiv drift av 

virksomheten og mer brukervennlige tjenester for befolkningen.13 

Følgende strategi er politisk behandlet, og gir derved føringer for det videre arbeidet: 

• strategi for anvendelse av IKT (2010).14 
 

Utfordringer og mål i handlingsprogramperioden15 

IKT-baserte støttesystemer 

IKT er en nøkkelfaktor for effektivisering og utvikling av tjenester i kommunen. Dagens 

                                                           
9 Side 22 
10 Side 46 
11 Side 36 
12 Teknologiløftet side 105 
13 Side 3 
14 Side 140 
15 Side 141 
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teknologiske infrastruktur er ikke i tråd med nye behov. For å oppfylle strategiske 

beslutninger er det nødvendig å ha felles administrative systemer som er modernisert og 

oppgradert. Utfordringen skal møtes med følgende mål og tiltak: 

• Implementere effektive og brukervennlige IKT-baserte støttesystemer innen utgangen 

av 2015. 

• Etablere en moderne pc-park med en utskiftingstakt på fire til fem år. 

• Oppgradere operativ- og kontorstøttesystem, herunder officepakken. 

• Bruke nytt e-postsystem. 

• Oppgradere eksisterende sak-/arkivsystem. 

Nye behov16 

I 2012/2013 gjennomføres prosjekter knyttet til oppgradering av operativsystem til Windows 

7 og kontorstøtte til Office 2010. Dette er nødvendig for fortsatt sikker løsning, og er en viktig 

basis for uttak av kvalitative og kvantitative gevinster fremover. 

For å muliggjøre Windows 7, har det vært behov for å gjøre betydelige endringer i sentral 

infrastruktur, blant annet grunnet stor andel eldre maskiner. For å sikre kontinuerlig drift for 

både nyere og eldre maskiner, ble det etablert et parallelt driftsmiljø. Det daglige arbeidet med 

å holde den totale løsningen i drift medfører ekstrabehov på 3 mill. per år inntil overgangen til 

Windows 7 er ferdigstilt i 2013. Den gamle løsningen kan da avvikles. Arbeidet med 

overgang til Windows 7 for alle maskiner i administrasjonen er nå igangsatt. 

Modernisering og utskiftning i basis infrastruktur for å muliggjøre overgang til 

markedsstandard e-postsystem vil kreve ekstra driftsutgifter i en overgangsperiode. Dette 

omfatter både programvarelisenser og arbeidsinnsats. 

Teknologiløft17 

Den teknologiske utviklingen krever økt utskiftingstakt for IKT-utstyr. For å oppfylle 

dette kravet, er det nødvendig med en investering på 15 mill. i 2013. 

For fremtidig realisering av IKT-gevinster vil det være nødvendig å innføre dette som 

generelle avskrivningsregler for personlig datautstyr. 

Det er også behov for gjennomgang av programvare for basis infrastruktur. Modernisering 

og utskiftning vil være nødvendig for å kunne ta ut flere effektiviserings- og 

kvalitetsgevinster i eksisterende og fremtidige IKTsystemer.  
En del av moderniseringen vil være overgang til markedsstandard e-postsystem. Det 

muliggjør oppgradering av eksisterende sak/arkiv-løsning. Dette vil utløse betydelige 

gevinster. Disse tiltakene er også viktige for effektivisering og økt kvalitet, samt i det 

videre arbeidet med å følge opp på det digitale førstevalget. 

 

Endringene vil medføre behov for investering på inntil 50 mill. i handlingsprogramperioden. 

Økonomimelding 1/2013 
Oppgradering IKT-plattform reduseres med 4,5 mill.18 

 

Det er igangsatt et teknologiløft for mer effektiv drift av kommunens virksomhet og mer 

brukervennlige tjenester for befolkningen. Utskiftingstakten for IKT-utstyr er økt og alle 

foreldede maskiner er nå erstattet, samtidig som overgang til markedsstandard operativsystem 

er påbegynt i henhold til plan.19 

                                                           
16 Side 142 
17 Side 144 
18 Side 23 



4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare - 17/00061-15 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare : RAPPORT OM KJØP EDB UTSTYR

12 
 

Status Teknologiløft20 

Økt utskiftingstakt for IKT-utstyr er gjennomført. Windows 7 oppgradering er 

gjennomført. 

Generelle avskrivningsregler, 4/5 år, er innført for PC'er. 

Gjennomgang av programvare for basis infrastruktur er i henhold til plan. 

Overgang til markedsstandard operativsystem er i henhold til planen. 

Brukerne i kommunens interne nett, opplevde til dels stor treghet og ustabilitet i tilganger til 

kommunens systemer i slutten av mars 2013. I den forbindelse er det iverksatt omfattende 

analyse av den tekniske IT-løsningen. Erfaringen så langt, er at risikobildet ved å beholde 

dagens løsning i henhold til plan er mer kritisk enn tidligere forutsatt. Rådmannen vil vurdere 

videre oppfølging av IKT-området herunder innhente nødvendig ekstern bistand til å vurdere 

de fremtidige planene. Dette vil det bli redegjort for i den varslede IT-strategien og i HP 

2014–2017. 

For å redusere risiko i dagens løsning, anbefales en forsering av plattformløftet, og en 

tilleggsbevilgning på 2,3 mill. De økte kostnadene ved forsering skyldes at 

beregningsgrunnlaget er forbedret. I tillegg er det en høyere andel eksterne konsulenter for å 

oppnå en forsert tidsplan. 

Økonomimelding 2/2013 
Det er igangsatt et teknologiløft21 for mer effektiv drift av kommunens virksomhet og mer 

brukervennlige tjenester for befolkningen. Utskiftingstakten for IT-utstyr er økt og alle 

foreldede maskiner er nå erstattet. Oppgradering til Windows 7 og ny versjon av 

kontorstøtteverktøy er gjennomført. Implementering av ny e-postløsning forberedes. Videre er 

sikkerhetsløsningene forbedret, blant annet med ny brannmur og nødstrømsanlegg. 

Politikerportalen er etablert for både kommunestyret og sektorutvalgene. 

 

Utfordringer og mål i handlingsprogramperioden, HP 2013–201622  
IKT-baserte støttesystemer  

Implementering av effektive og brukervennlige IT baserte støttesystemer følger justert og 

forsert plan som skissert i Økonomimelding I. PC park har gjennomgått nødvendig 

utskiftning, og prinsipp om levetid for personlig datautstyr er innført. Oppgradering til nye 

versjoner av operativsystem og kontorstøtte er gjennomført vinteren/våren 2013. Nytt epost 

system er under planlegging. Det samme gjelder oppgradering av eksisterende sak-/arkiv-

system. 

  

Oppgradering IT-plattform  

Kommunen har i 2013 gjennomført oppgradering til Windows 7 og ny versjon av 

kontorstøtteverktøy. Implementering av ny e-postløsning forberedes. Videre er 

sikkerhetsløsningene forbedret, blant annet med ny brannmur og nødstrømsanlegg. 

Politikerportalen er etablert for både kommunestyret og sektorutvalgene.  

Parallelldrift av operativsystemer er i henhold til plan og utgiften bortfaller fra 2014. 
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Årsrapport 2013 
Det rapporteres om årsaken til mindreforbruket på investeringsområdet i hovedsak er 

forsinket oppstart og gjennomføring av flere prosjekter. Dette gjelder blant annet diverse IKT-

prosjekter; vann og avløp og renovasjon området og inne skole.  

Handlingsprogram 2014 - 2017 
Kommunens IT-satsning forutsetter at nye løsninger tas i bruk for å sikre mest mulig effektiv 

drift. For å lykkes med dette må ledere ha nødvendig kompetanse for at digitale løsninger skal 

brukes aktivt i utøvelsen av eget lederskap. Rådmannen vil videreføre satsningen på å styrke 

ledernes digitale kompetanse.23 

 

Kommunens IT-satsning24 forutsetter at nye løsninger tas i bruk for å sikre mest mulig 

effektiv drift. For å lykkes med dette må ledere ha nødvendig kompetanse for at digitale 

løsninger skal brukes aktivt i utøvelsen av eget lederskap. Rådmannen vil videreføre 

satsningen på å styrke ledernes digitale kompetanse. 

 

IT   Status25 

Det ble i Handlingsprogram 2013–2016 vedtatt oppgradering av kommunens IT-plattform 

med betydelig styrking både til drift og investeringer. Det er videre fulgt opp med ytterligere 

styrking i Økonomimelding I 2013. 

Kommunen har i 2013 opplevd utfordringer knyttet til driften av IT-systemene, med både 

ustabilitet og driftsstans på de fleste løsninger. Problemene har vært en belastning, men har 

ikke hatt alvorlige konsekvenser i forhold til helse, omsorg og beredskap. Kommunen har 

arbeidet med å finne årsakene til problemene og har igangsatt ulike strakstiltak. 

 

Kommunen har i 2013 gjennomført oppgradering til Windows 7 og ny versjon av 

kontorstøtteverktøy. Implementering av ny e-postløsning forberedes. Videre er 

sikkerhetsløsningene forbedret, blant annet med ny brannmur og nødstrømsanlegg. 

Politikerportalen er etablert for både kommunestyret og sektorutvalgene. Deler av legevaktens 

IT-løsninger driftes nå av Bærum kommune. 

Rådmannen mener at det er betydelige utfordringer knyttet til IT-virksomheten i kommunen 

og vil følge utviklingen tett. Det er innhentet ekstern ekspertise for å vurdere både status og 

mulige strategivalg. Samtidig med rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014–2017 

legger rådmannen frem en egen sak om status for IT. Saken vil sammen med vedtatt 

Handlingsprogram 2014–2017 danne grunnlaget for en ny IT-strategi som vil bli fremmet 

politisk tidlig i 2014. 

På kort sikt er målet å sørge for stabil drift av de sentrale IT-systemene i kommunene. Dette 

innebærer å raskest mulig gjennomføre Plattformløftet som ble vedtatt i Handlingsprogram 

2013–2016. Ny epostløsning skal være implementert i løpet av 2014. Rådmannen vurderer at 

forslagene til bevilgninger i handlingsprogrammet gjør det mulig å oppnå stabil drift av de 

sentrale IT-systemene i løpet av 2014. 
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Økonomimelding 1/2014 
Stor press på IT-enheten og prioritering av uforutsette hendelser gjør at samlet 12,0 mill. av 

årets midler først vil kunne benyttes i 2015. Midlene forskyves derfor til 2015.26  

Økonomimelding 2/2014 
Det fremkommer ingen særlige forhold knyttet til IKT, IT og digitalisering i 

økonomimeldingen. 

Årsrapport 2014 
IT-strategien27 fokuserer på behovet for etablering av en gjennomgående modell for styring av 

IT-arbeidet i kommunen, samt en prioritert satsing på digitalisering, sektorprosjekter og 

gevinstrealisering i årene fremover. 
 

En viktig IT-leveranse var omlegging av kommunens epost-system til Microsoft Outlook.28 

Det pågikk i 2014 betydelig arbeid med flere store parallelle IT-prosjekter i kommunen, og en 

viktig milepæl ble nådd i februar 2015 da nytt saksbehandlingssystem (Websak Fokus) 

integrert med Outlook ble satt i drift. 
 

Digitalisering og IT ble opprettet som eget område i 2014 med utgangspunkt i tidligere IT-

enhet og Dokumentsenteret. Målsettingen er å få større kraft på digitalisering 

av kommunens tjenester og saksbehandlerprosesser. 

IT-strategi for Bærum kommune ble vedtatt i juni 2014. Strategien peker ut fire programmer: 

• Digitalisering og innovasjon 

• Sektorinitiativer 

• Gevinstoptimalisering 

• Forutsigbar IT, herunder sikring av stabil og sikker 

drift og profesjonalisering av IT-organisasjonen. 

 

IT-strategien skal oppdateres årlig, og i løpet av våren 2015 skal det utarbeides en 4-årig 

handlingsplan basert på strategien. Det pågår en rekke større IT-prosjekter i sektorene som 

krever betydelige Itressurser for å integrere nye løsninger med eksisterende systemer samt 

sette nye systemer i drift. Et hovedmål i IT-strategien er å levere IT som dekker brukernes 

behov – stabilt, sikkert og kostnadseffektivt. 

Det er implementert en ny brannmurløsning, og nytt mailsystem ble satt i drift 01.06.2014.  

For å profesjonalisere IT-driften er det etablert gode målesystemer som gir god oversikt over 

driftsstatus og avvikssituasjoner, samtidig som det legger et godt grunnlag for styring av IT-

driften. Det er nå høy oppe-tid, og infrastrukturen oppgraderes løpende. 

Det arbeides med å lage en tydeligere styringsmodell for IT. Roller og ansvar i styringen skal 

tydeliggjøres.   
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Handlingsprogram 2015 - 2018 
Det foreslås avsatt 37,5 mill. til et «digitaliseringsløft» for Bærum kommune.29 Målet er å 

utnytte de mulighetene digitalisering gir til bedret kvalitet og ressursutnyttelse for både 

tjenester, innbyggerdialog og saksbehandling. 

Digitaliseringsløft30 

Kommunen har en økende mengde dokumentasjon på papir som krever manuell registrering 

og saksbehandling inn i fag- og støttesystemer, inkludert arkiv. Samtidig øker kravene og 

forventningene til digitalisert saksbehandling og digitaliserte tjenester fra både nasjonale 

myndigheter og innbyggerne selv. For å fremme arbeidet med digitalisering i kommunen, og 

utnytte mulighetene både i forhold til kvalitet og ressursutnyttelse, foreslår Rådmannen å 

initiere et digitaliseringsprogram for Bærum kommune. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med 

tilsvarende satsning innen KS og landets 10 største kommuner (K10-samarbeidet). Der er 

målet å gjenbruke gode løsninger som er etablert eller er under etablering andre steder. 

Bærum har forutsetninger for å bidra inn i det nasjonale digitaliseringsarbeidet innen 

kommunesektoren. Målet er å etablere et overordnet program i 2015. 

 

Nærmere om innsatsområder innen IT31 

Kommunens IT-strategi omfatter det strategiske programmet Forutsigbar IT. Programmet er 

en forutsetning for å lykkes med de andre strategiske programmene vedtatt gjennom IT-

strategien. Målet er en robust infrastruktur, effektiv utvikling og implementering av nye 

løsninger, effektive leveranseprosesser og en servicekultur preget av leveransefokus og 100 

prosent ansvar. Programmet har leveranser i 2014, 2015 og 2016. Støtte til 

virksomhetsprosjektene BØR og nytt pleie- og omsorgssystem krever mye av 

rådgivningskapasiteten i Itenheten i 2014.  

 

IT-strategien peker på behovet for å innføre solid metodikk for prosjektgjennomføring. 

Programmene Digitalisering og innovasjon, Sektorinitiativ og Gevinstoptimalisering vil alle 

ha behov for mer kapasitet fra IT-enheten innen rådgivning og prosjektgjennomføring.  

 

Bærum kommunes IT-systemer blir stadig utsatt for ulike typer sikkerhetsangrep. Vårt 

sikkerhetsarbeid er av meget høy kvalitet, men krever både oppmerksomhet og ressurser for å 

holdes i hevd. 

 

Digitalisering og innovasjon vil være en hovedsatsning i handlingsprogramperioden, og det 

foreslås 7,5 mill. i 2015 og deretter 10 mill. årlig. Til sammen utgjør dette 37,5 mill. i 

perioden 2015–2018. Som IT-strategien beskriver vil 2015 være et etableringsår for 

programmet, der det gjennomføres flere strakstiltak for å digitalisere tjenester samt 

gjennomføres grunninvesteringer for det mer langsiktige digitaliseringsprogrammet for 

kommunen. Målet er å heldigitalisere flere arbeidsprosesser, og dermed frigjøre midler til 

andre innsatsområder i kommunen. 

Økonomimelding 1/2015 
Kommentarer til investeringsoversikten32 Pleie og omsorg  

• IKT – Nytt dokumenstasjonssystem  
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Prosjekt for anskaffelse av nytt dokumentasjonssystem er forsinket og 33,7 mill. kan 

overføres til 2016. 

Økonomimelding 2/2015 
Det fremkommer ingen særlige forhold knyttet til IKT, IT og digitalisering i 

økonomimeldingen. 

Årsrapport 2015 
Viktige resultater og innsatser i 201533 

• Som et ledd i digitaliseringsløftet ble Digitalisering og IT opprettet som et nytt område med 

egen 

direktør fra 1. juni 2015. Digitalisering av innbyggertjenester og interne prosessforbedringer 

innebærer 

store muligheter for effektivisering og bedre brukeropplevelser. 

• Kommunens nye økonomisystem ble satt i drift. 

Utfordringer fremover 

• Det er behov for å sikre at beslutninger og prosesser 

relatert til IT gir størst mulig verdi for kommunen 

som helhet.  

Handlingsprogram 2016 – 2019 
Digitalisering og innovasjon er en hovedsatsing i handlingsprogramperioden.34 Programmet 

skal tilrettelegge for å effektivisere kommunens tjenester (interne og eksterne) gjennom 

digitalisering av forvaltningsoppgaver. 

 

Målet for satsingen er å heldigitalisere flere arbeidsprosesser, og dermed frigjøre midler til 

andre innsatsområder i kommunen. 

 

Administrasjon og IT35 har ansvar for implementering av investeringsprosjekter for til 

sammen 230,2 mill. i handlingsprogramperioden. Kommunen har et kontinuerlig behov for 

smartere måter å jobbe på og forenkling av brukerrettede tjenester. Vedlikehold og 

videreutvikling av digitale kommunikasjonsverktøy, systemer og løsninger er derfor 

nødvendige og prioriterte satsinger. 

 

IT-relaterte virksomhetsprosjekter36 

Kommunen har mange, både store og små, datasystem. Nytt lønns- og personalsystem ble 

innført i 2012 og videreutvikles fortsatt. Nytt økonomisystem og nytt pasientsystem i Pleie og 

omsorg er i ferd med å innføres. 

Over tid må alle datasystemene påregnes erstattet eller videreutviklet. Kommunen har 

imidlertid ennå ikke på plass tilfredsstillende langtidsplanlegging som fanger opp disse 
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behovene på en planmessig måte. I stedet skjer bevilgning til oppgradering og utskifting av 

IT-løsninger mer ad hoc. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig investeringsnivå for 

virksomhetsprosjekter innen IT gjennom siste fem år, er det for 2019 estimert et samlet behov 

i kommunen på omkring 30 mill. Målet er at planprosessene frem til neste rullering av 

handlingsprogram og langsiktig drifts og investeringsplan er nærmere konkretisert og bedre 

ivaretar det samlede behovet for IT-investeringer. 

 

Målet innen digitalisering og IT er at kommunen i økende grad skal tilby digitale tjenester til 

innbyggere og interne brukere. Både fordi brukerne forventer elektronisk betjening hvor de 

kan følge med på fremdriften, og fordi det vil effektivisere saksbehandlingen. For å få mer 

kraft i digitaliseringen er det derfor opprettet et nytt område, Digitalisering og IT, med egen 

direktør fra 1. juni. IT-enheten og Dokumentsenteret inngår i det nye området. Digitalisering 

og gode IT-løsninger er viktige bidrag til å videreutvikle organisasjonen til en innovativ, 

nytenkende kommune med tydelig brukerfokus og god gjennomføringsevne. 

 

Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Det er et hovedmål å levere IT-tjenester som dekker brukernes behov – stabilt, sikkert og 

kostnadseffektivt. De siste års satsing på å stabilisere driften, har bidratt til en meget høy 

oppetid på kommunens sentrale systemer. 

Den største utfordringen i dag er å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å holde ønsket 

fremdrift i kommunens IT-prosjekter samt å gi sektorene råd angående bruk av teknologi i 

forbedringsarbeidet. Flere sentrale virksomhetsprosjekter er under utvikling samtidig: nytt 

økonomisystem, nytt pleie- og omsorgssystem, nytt prosjektstyringssystem samt flere 

integrasjoner mellom fagsystemer. For å prioritere og styre IT-ressurser og kapasitet på best 

mulig måte, utvikles det en metodikk for ressurs- og kapasitetsstyring. 

Samarbeidet og erfaringsutveksling med andre kommuner er en viktig faktor for å sikre 

kvalitet og redusere kostnader ved utviklingen av de digitale tjenestene. 
 

IT-strategi og handlingsplan 
Utviklingen går ekstremt raskt, og det er en utfordring å holde tritt med nye teknologiske 

løsninger. Det er derfor behov for en fortløpende rullering av IT-strategi og handlingsplan. 

Revidert IT-strategi skal legges frem til politisk behandling i løpet av første halvår 2016. Det 

skal også utarbeides en handlingsplan for IT som skal omfatte alle deler av kommunens 

virksomhet og vise hvilke prosjekter og initiativ som inngår i arbeidet i planperioden. 

Den vil være styrende for de endringsprosesser kommunen skal igjennom i 

handlingsprogramperioden. 

 

Styring og finansiering av IT-området 

Tidligere analyser har vist at Bærum kommune har en for svak overordnet styring av IT-

området. Parallelt med tilsetting av ny direktør, er det derfor satt i gang arbeid med å etablere 

en klar og godt forankret styringsmodell som skal sikre at alle beslutninger og prosesser 

relatert til IT gir størst mulig verdi for kommunen som helhet. 

 

Digitaliseringsløft 

For å fremme arbeidet med digitalisering av den kommunale forvaltningen og 

innbyggerdialogen, har Rådmannen initiert arbeidet med programmet Digitalisering og 

innovasjon. Bærum kommune deltar også i nasjonale pilotprosjekter i regi av KS for å bidra 

til økt digitalisering av kommunale tjenester. Som eksempel nevnes digital plan- og 

byggesaksprosess, SvarUt og det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet. Det jobbes 
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også med å digitalisere flere av de interne arbeidsprosessene i kommunen for å få full 

utnyttelse av de systeminvesteringer som gjøres. 

Økonomimelding 1/2016 
IT-enheten37 

De sentrale IT-investeringene gjennom IT-enheten sentralt, har ingen mer-, eller mindrebehov 

samlet sett. Endringene som foreslås i økonomimeldingen er en opprydding mellom de ulike 

IT-prosjektene. Dette korrigeres i økonomimeldingen slik at reviderte rammer for de ulike 

prosjektene blir korrekt i 2016. 

IT-enheten sentralt38 har ingen mer-, eller mindrebehov samlet sett. Endringene som 

fremkommer i økonomimeldingen er en opprydding i rapporteringen. Enkelte objektsnummer 

tilhørende modernisering av e-postløsning ligger inne i objektserien til forvaltningsplanen. 

Rapporteringen korrigeres nå i økonomimeldingen slik at revidert budsjett for de ulike 

prosjektene blir korrekt i 2016.  

Økonomimelding 2/2016 
IT-enheten39 sentralt har ingen mer- eller mindrebehov samlet sett. Endringene som fremkommer 

i økonomimeldingen er en omstrukturering og oppretting. Alle IT-relaterte investeringsprosjekter 

er i denne økonomimeldingen samlet på tvers av sektorer/programområder. Rapporteringen ligger 

imidlertid under det enkelte programområde.  

Årsrapport 2016 
Planverket40 utgjør viktige byggesteiner i en ny administrativ grunnmur som også omfatter 

utvikling av en synlig innovasjonskultur, digitalisering, omstilling av stab- og 

støttefunksjonene i kommunen, administrative innsparinger, styrking av 

eiendomsvirksomheten og anskaffelses- og investeringsregimet. 

 

Digitalt førstevalg41 

Forventningene til digitalisering av kommunale tjenester, automatisering og selvbetjening er 

store. Viktige skritt er tatt for å rigge kommunen til å ta enhetlige og helhetlige grep, og for å 

sikre god gjennomføring. 

 

Digitalisering og IT (DigIT)42 er reorganisert slik at kommunens behov innenfor digitalisering 

av kommunale tjenester kan identifiseres, utvikles og innføres på tvers av programområdene. 

Handlingsprogram 2017- 2020 
Digitalisering43 er et viktig og prioritert satsingsområde i denne handlingsprogramperioden. 

Etter reorganisering per september 2016 består DigIT av enhetene Tjenesteleveranse, 
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Utvikling og Rådgiving, i tillegg til strategisk stab. I forrige handlingsprogram vedtok 

kommunestyret å be Rådmannen om å vurdere tiltak for etablering av et reelt digitalt 

førstevalg for innbyggere og næringsliv i møte med kommunale tjenester i Bærum. 

 

I høst fremlegges forslag til revidert IT-strategi til behandling. 

 

IT-området i Bærum kommune er per i dag ikke fullt rigget for å levere tjenestene effektivt og 

står foran betydelige omstillingsprosesser som påvirker mange sider av organisasjonen, som 

for eksempel: 

• Samhandling med tjenesteområdene om integrasjon av IT i kjerneprosessene. 

• Omstilling av kompetanse hos ledere og medarbeidere. 

• Tilrettelegging av teknologisk plattform for integrasjon med digitale komponenter. 

• Omlegging av driftsmønstre og tjenestenivåavtaler for å ta høyde for når innbyggerne er på 

nett. 

 

Digitalisering og IT vil nå som ny organisasjon er etablert, gjennomføre et 

omstillingsprogram der arbeidsprosesser gjennomgås og forbedres slik at de er tilpasset en ny 

digital hverdag for medarbeidere så vel som innbyggere og næringsliv.  

Forslag til revidert strategi for IT og digitalisering fremlegges høsten 2016. 

 

Kommunens IT investeringer44 er for første gang samlet under dette kapittelet. For 

programperioden 2017–2020 beskrives konkrete prosjekter, det er reservert en ramme for 

forvaltning av fagsystemer og en forvaltningsplan for infrastruktur. 

Det tidligere omtalte behovet for revisjon av IT-strategien medfører at det vil bli behov for å 

komme tilbake med ytterligere konkretisering ved neste rullering av handlingsprogram. Dette 

gjelder særlig tiltak mot slutten av handlingsprogramperioden. 

 

Kvaliteten på investeringsplanene fremover er ventet å stige i tråd med opptrappingen av 

DigITs nye rådgivingstjeneste; samarbeidet for å avdekke områder for gevinstrealisering 

gjennom endring av arbeidsprosessene, tilhørende systemstøtte og bedre bruk av informasjon 

– for det enkelte tjenesteområde så vel som for kommunen totalt. Dette vil danne grunnlag for 

fremtidige prosjekter i kommende handlingsprogram. 
 

Dagens IT-strategi ble besluttet i formannskapet i 2014. Innkjøp av IKT utstyr er ikke konkretisert 

i denne. Kommunens regnskap viser at etter en topp i 2014, har utgiftene til EDB-utstyr /programvare 

sunket I 2016 var utgiftene på 54 millioner. 

Økonomimelding 1/2017 Etter omleggingen av DigITs organisasjon i fjor høst har 

Rådgivningsenheten i samarbeid med alle fire sektorer satt opp en oversikt over alle kjente og 

nye initiativ og prosjekter knyttet til digitalisering og IT i Bærum kommune.  

Denne «etterspørselskatalogen» omfatter rundt 170 små og store prosjekter. Den er inndelt 

etter hvor prosjektene står med tanke på ulike faser i vår nye prosjektmetodikk, og fordelt på 

de ulike sektorene. 

 

Man kunne derfor velge å legge opp investeringsbudsjettene i handlingsprogrammet etter 

intern gjennomføringsevne, men da å risikere og underkommunisere digitaliseringsoppgavene 

kommunen står overfor.  

Derfor er det heller satt inn noen tiltak for å bedre styringen og gjennomføringsevne:  
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 DigIT øker for tiden intern kapasitet for gjennomføring av prosjekter ved nye 

ansettelser og engasjement  

 Standardisering av prosjektmetodikk for ETT Bærum fører til mer effektiv og 

forutsigbar porteføljestyring  

 Digitaliseringsrådet etablert for å bedre rebalansering av prosjektporteføljen.  

  

Med tanke på mer effektiv bruk av teknologisk spisskompetanse i markedet er det dessuten 

igangsatt et initiativ for innovasjonspartnerskap for å øke kapasiteten ytterligere.  

Effekten av disse tiltakene vil trolig komme i løpet av 2. halvår 2017 og det ventes at 

gjennomføringskraften øker betydelig. 

Økonomimelding 2/2017 
IT-prosjekter samlet45 
Kostnadsestimatet for IT-investeringer per økonomimelding I var 202 mill. Grunnet 

manglende gjennomføringskapasitet viser det seg at dette har blitt et for ambisiøst nivå. 

Årsprognosen viser et mindrebehov på om lag 75 mill.  

Prosjektet Profil – nytt IT-system pleie og omsorg melder isolert sett et merforbruk på cirka 12 

mill. I tillegg til Profil omfatter dette prosjektet utvikling av et fagsystem for klargjøring og 

administrasjon av legemidler (KAL) som ikke lå inne i den samlede kostnadsrammen for 

Profil. KAL erstatter dagens system som heter Helios. Profil dekket ikke behovet for 

håndtering av legemidler, og Helios kunne ikke videreutvikles for integrasjon mot Profil. 

Konsekvensen var derfor å utvikle et nytt fagsystem. Dette fagsystemet er i utgangspunktet 

ikke en del av finansieringen av Profil, men finansieres gjennom omdisponering av prosjekter 

innenfor dette programområdet (konkret Velferdsteknologi – infrastruktur). 

Handlingsprogram 2018 -2021 
Digitalt førstevalg46 

Digitaliseringsstrategien Ett Bærum – digitalt førstevalg gjelder hele kommunen. Strategien 

legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal sikre realiseringen av digitalt 

førstevalg. Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang til enkle, brukervennlige og sikre digitale 

tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring og involvering. 

Den nye modellen for organisering og styring av IT-området vil gi bedre samhandling og 

kostnadseffektiv bruk av IT i en tid der digitalisering og bruk av ny teknologi er avgjørende 

for effektivitet og for å sikre bærekraftig velferd. 

Tiltak: 

• Rådmannen legger frem en egen handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien. 

• Bærum kommune er pådriver og bidrar til etableringen av et «digitalt finansieringsfond», for 

etablering av nasjonale fellesløsninger sammen med andre kommuner i KS/Storbynettverket. 

 

Digitaliseringsstrategien47 Ett Bærum – digitalt førstevalg gjelder hele kommunen. Strategien 

legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal sikre realiseringen av digitalt 

førstevalg. Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang til enkle, brukervennlige og sikre digitale 

tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring og involvering. 
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Den nye modellen for organisering og styring av IT-området vil gi bedre samhandling og 

kostnadseffektiv bruk av IT i en tid der digitalisering og bruk av ny teknologi er avgjørende 

for effektivitet og for å sikre bærekraftig velferd. 

Digitalisering – et ambisiøst investeringsprogram på om lag 700 mill. for å forbedre og 

effektivisere administrasjon og tjenester. Satsingen omfatter blant annet velferdsteknologi og 

grunnlagsinvesteringer for digitalt førstevalg for innbyggerne. 

 

For kommunens digitaliserings- og IT-prosjekter48 håndteres investeringene samlet. 

Rådmannen legger frem et ambisiøst investeringsprogram for kommende 

handlingsprogramperiode, hvor det er estimert et investeringsbehov på 700 mill. I tillegg til 

omtale i kapittel 8 vises det til egen handlingsplan for digitalisering 2018–2021, som legges 

frem i tilknytning til handlingsprogrammet. 

 

Nytt skoleadministrativt system – strukturelle endringer49 

Dagens fagsystem blir ikke lenger videreutviklet av leverandøren, og vedlikehold/support vil 

etter hvert opphøre helt. Det er behov for et nytt system som imøtekommer brukernes krav til 

funksjonalitet og brukergrensesnitt basert på moderne IT-arkitektur og -verktøy og anerkjente 

åpne teknologiske standarder. 

DigIT har i tråd med kommunens styringssystem for IT, ansvaret for at anskaffelsen er i tråd 

med kommunens digitaliseringsstrategi Ett Bærum – digitalt førstevalg. Skole finansierer 

driftskostnadene og har ansvar for at løsningen understøtter kommunens visjoner og mål om 

Digital skolehverdag, og bidrar til samhandling, innovasjon, effektivitet og kvalitet i 

tjenesteproduksjonen. 

Ambisjonen er å anskaffe et system som støtter opp om samhandling, innovasjon, effektivitet 

og kvalitet i tjenesteproduksjonen. Systemet skal være basert på kommunens IT-arkitektur og 

-verktøy og anerkjente åpne teknologiske standarder og være driftssikkert, stabilt og med høy 

tilgjengelighet. Videre fordrer et nytt system nye arbeidsprosesser for å hente ut effekt og 

rasjonelle løsninger. 

Prosjektet har etablert følgende mål: 

• Effektivisere og redusere administrative prosesser i skole og skolefritidsordning. 

• Standardisere løsninger og rutiner slik at det blir en lik praksis på alle skoler. 

• Bidra til bedre og mer enhetlige tjenester til innbyggerne. 

• Redusere tid til rutineoppgaver slik at fokus kan være på kjerneoppgaver. 

Digitalisering og IT50 samt Eiendom er dels internfinansierte områder og ivaretar og forvalter 

samtidig store investeringer på vegne av andre. Dette betyr at budsjettene er spredt på tvers av 

områdene i kommunen. 

Ny digitaliseringsstrategi51 for Bærum kommune, Ett Bærum – digitalt førstevalg, ble vedtatt 

av kommunestyret 29.3.17, sak 33/17. Strategien legger til rette for økt verdiskaping og 

innovasjon i tråd med kommuneplanens målsettinger for tjenestene. Strategien peker ut fire 

hovedområder for digitaliseringssatsingen. Ett av disse er innbyggere, der delmål bygger opp 

under bærekraftige tjenester for selvhjulpenhet. Hovedområde ansatte har strategier for å 

bidra til leveranse av effektive tjenester. Ny modell for organisering og styring av IT-området 

vil gi bedre samhandling og kostnadseffektiv bruk av IT i en tid der digitalisering og bruk av 

ny teknologi er avgjørende for å sikre bærekraftig velferd. Som en oppfølging av strategien, 
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legger Rådmannen frem en egen handlingsplan for realisering av strategien i tilknytning til 

årets handlingsprogram. 

 

Bærum satser på Grønn IT52, i en fremtid der teknologi vil spille en stadig større rolle i 

tjenesteproduksjonen. Grønn IT handler blant annet om å ta i bruk teknologi for å levere 

tjenester mer ressurseffektivt og dermed med mindre miljøavtrykk. 
 

Politisk er det gitt en tydelig bestilling på å utvikle en satsing for å sikre digitalt førstevalg for 

innbyggere og næringsliv i Bærum kommune. Det vil kreve økt IT-innsats, for å kunne ta ut 

gevinster på andre tjenesteområder i kommunen. En viktig politisk vedtatt føring er at Bærum 

skal være en aktiv pådriver for utvikling av nasjonale fellesløsninger, og ta disse i bruk. 

Ny styringsmodell for IT53 er vedtatt. IT- og eiendomsområdet har mange likheter i forhold til 

styringsstruktur, noe som bør reflekteres i at finansieringsmodellene revideres i 

handlingsprogramperioden og bygges «over samme lest». 

 

Den nye digitaliseringsstrategien54 som ble vedtatt av kommunestyret 29.3.2017, sak 33/17, 

handler om målene for digitalisering av organisasjon og styring og kommunale tjenester i 

Bærum. Den vil selvsagt dominere arbeidet med utvikling av informasjonsteknologi de 

nærmeste årene, men vil også forme måten kommunens ulike områder samrår seg på til beste 

for de vi er her for. Gjennomføring av strategien vil gjøre det mulig for Bærum kommunes 

innbyggere og næringsliv å forholde seg til ett Bærum på digitale flater. 

De neste årene vil være viktige for å etablere en god plattform for å møte utfordringene som 

følger av en eksplosiv digital utvikling for brukerne. Den nye digitaliseringsstrategien omtaler 

fire digitaliseringsmål som poengterer hva vi ønsker å oppnå de neste årene innen områdene: 

• innbyggere 

• ansatte 

• ledelse og informasjonsdeling 

• virksomhetsstyring og OU 

 

Direktørområdet Digitalisering og IT (DigIT)55 i Bærum kommune står foran betydelige 

omstillingsprosesser som påvirker mange sider av organisasjonen, slik som for eksempel: 

• samhandling med tjenesteområdene om integrasjon av IT i kjerneprosessene 

• omstilling av kompetanse hos ledere og medarbeidere 

• tilrettelegging av teknologisk plattform for integrasjon med digitale komponenter 

• omlegging av driftsmønstre og tjenestenivåavtaler for å ta høyde for når innbyggerne er på 

nett 

Digitalisering og IT. Det er utarbeidet en «etterspørselskatalog» med oversikt over alle 

forventede initiativ og prosjekter, men det er fortsatt usikkerhet når det gjelder volum og 

fremdrift. Det er derfor nødvendig at leveransekapasiteten økes. Det vil fortsatt være viktig at 

DigIT er leverandør av IT- og digitaliseringstjenester, men ikke nødvendigvis alltid 

produsent. 

Det er verken ønskelig eller mulig for kommunen å besitte spisskompetanse på alle områdene. 

Samarbeid og samskaping med andre leverandører og rådgivere er derfor viktig for å kunne 

utvikle initiativ og tiltak som målrettes mot disse områdene og som bidrar til ett Bærum. 
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I forbindelse med kommunestyrets behandling av digitaliseringsstrategien (29.3.2017, sak 

33/17) er det vedtatt at Bærum skal være en foregangskommune i å ta i bruk nasjonale 

fellesløsninger og aktivt bidra til at de etableres. Samarbeidet med det nasjonale miljøet og 

andre kommuner skal styrkes for å utvikle og ta i bruk felleskomponenter, som kan bidra til 

økt effektivisering og lavere kostnader for offentlig sektor som helhet. Kommunen er allerede 

aktiv deltaker i flere fellesnasjonale prosjekter, og dette vil ha høy oppmerksomhet også i 

handlingsprogramperioden. 
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Vedlegg 3 

 

Art 12003 Kjøp av EDB utstyr/programvare  DRIFT

Ant Tjenestesteder/Ansvar 2 012            2 013            2 014            2 015            2 016            2 017            Totalsum

1 Kommunalsjef grunnskole 211 391       3 679 209    10 135 460 11 108 679 6 276 499    1 051 228    32 462 467    

2 Geodata                       159 378       1 043 516    1 199 011    362 132       1 037 936    3 801 974      

3 IT-enheten Tjenestestyring    1 733 741    658 234       668 268       445 169       3 505 413      

4 Barnehagekontoret             810 418       2 472 637    105 457       3 388 512      

5 Drift                         2 269 217    2 269 217      

6 PLO Helseinformatikk          1 689 670    172 228       167 078       186 106       2 215 083      

7 Barnevern Avd administrasjon  305 017       513 643       1 147 388    121 487       2 087 534      

8 Bærum bibliotek               297 626       372 158       364 990       359 544       484 099       203 563       2 081 981      

9 Rykkinn skole administrasjon  325 605       398 667       254 976       413 570       232 248       268 222       1 893 288      

10 Haslum skole adm              269 574       308 860       331 677       371 852       175 102       379 526       1 836 592      

11 Politisk ansvar               723 342       673 830       169 543       222 419       1 789 134      

12 Vøyenenga ungdomsskole adm    344 945       572 210       155 148       185 960       343 209       171 211       1 772 684      

13 IT-enheten Drift              365 405       304 461       607 316       309 521       177 214       1 763 918      

14 Bærums Verk skole adm         181 945       790 406       123 046       378 592       228 272       1 702 261      

15 VOKS administrasjon og inntak 450 691       377 792       187 920       673 953       1 690 355      

16 Mølladammen skole adm         260 134       242 924       835 480       217 979       108 508       1 665 024      

17 Haug skole og ressurssenter AD 365 706       155 213       107 012       516 572       458 222       1 602 724      

18 Hundsund skole adm            299 888       268 077       675 515       319 142       1 562 622      

19 Bekkestua skole adm           210 055       250 688       189 889       391 674       119 296       283 777       1 445 379      

20 Eiksmarka skole adm           294 571       508 746       313 096       328 532       1 444 945      

21 Jar skole adm                 471 297       622 119       165 403       1 258 818      

22 Politisk sekretariat          324 491       906 103       1 230 594      

23 Løkeberg skole adm            131 261       107 399       251 348       265 965       333 835       121 567       1 211 376      

24 Grav skole adm                136 689       343 033       326 614       187 118       173 079       1 166 533      

25 Hauger skole adm              240 529       468 633       114 360       109 043       206 949       1 139 514      

26 Personalenheten               195 702       726 096       216 388       1 138 186      

27 Kommunalsjef pleie og omsorg  1 133 077    1 133 077      

28 Kemneren i Asker og Bærum     280 827       432 408       147 026       125 129       129 520       1 114 910      

29 Stabekk skole adm             207 658       274 702       373 223       214 968       1 070 552      

30 Evje skole adm                120 261       482 378       128 566       337 814       1 069 019      

31 PP-tjenesten                  227 201       215 500       304 202       309 975       1 056 878      

32 Evje innføringsklassen 1      591 039       169 857       272 611       1 033 507      

33 Levre skole adm               337 730       332 349       228 822       130 379       1 029 280      

34 Utvikling                     1 007 776    1 007 776      

35 IKT-strategienheten           983 113       983 113         

36 VA plan og drift              233 247       270 430       123 516       184 463       164 219       975 875         

37 Bærum kom. musikk- og kultursk 279 251       104 895       217 211       176 919       145 173       923 449         

38 Storøya skole adm             418 678       159 884       135 211       180 948       894 721         

39 Prosjektenheten               242 118       142 658       120 926       376 655       882 357         

40 Lysaker skole adm             167 293       187 491       184 698       262 667       802 148         

41 Helsetj. Barn og Unge Adm     151 265       252 121       393 300       796 686         

42 Belset skole adm              239 963       198 583       135 926       174 195       748 668         

43 Tildelingskontoret            139 103       179 377       236 165       192 306       746 950         

44 Ringstabekk skole adm         223 032       155 971       259 050       102 308       740 362         

45 Hosletoppen skole adm         384 810       163 223       190 814       738 847         

46 Drift og vedlikehold          472 935       153 510       104 201       730 646         

47 Østerås skole adm             279 571       200 804       223 175       703 550         

48 Plan- og miljøadministrasjon  120 958       123 007       439 485       683 449         

49 Skui skole adm                170 755       266 513       242 259       679 527         

50 Regnskapsenheten              120 639       205 631       181 490       130 971       638 731         

51 Høvik skole adm               167 024       105 424       176 680       188 044       637 172         

52 Eiendom byggherre 634 863       634 863         

53 Tanum skole adm               162 678       143 809       312 438       618 925         

54 Bolig Økonomi- og merkantilavd 182 647       106 841       139 936       188 787       618 211         

55 Rådmannen                     452 105       105 652       557 757         



4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare - 17/00061-15 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare : RAPPORT OM KJØP EDB UTSTYR

25 
 

 

56 Convis                        376 283       177 672       553 955         

57 Gjettum skole adm 311 311       110 475       104 103       525 889         

58 Høvik Verk skole adm          412 900       109 056       521 957         

59 Lesterud skole adm            259 158       130 982       112 002       502 142         

60 VA myndighet og service       102 018       118 443       126 237       153 457       500 153         

61 HR enheten 327 361       134 474       461 834         

62 Bjørnegård skole adm          260 274       154 332       414 606         

63 Forvaltningsenheten           275 128       139 232       414 360         

64 Anskaffelsesenheten           291 242       116 514       407 756         

65 Hosle skole adm               187 509       213 371       400 880         

66 DIGIT Utvikling 116 260       281 392       397 653         

67 Eiendomsservice egenregi      251 584       132 666       384 250         

68 Dataservice                   383 763       383 763         

69 VOKS Eksamensrettet kurs 218 301       163 987       382 288         

70 Bekkestua barneskole adm      122 020       136 074       121 359       379 453         

71 Voksenopplæringssenteret      372 933       372 933         

72 Rustjenester                  228 497       134 300       362 797         

73 PLO Administrasjon felles     362 643       362 643         

74 Asker og Bærum legevakt       220 031       137 045       357 076         

75 Natur og idrett 340 047       340 047         

76 Rehabilitering Administrasjon 103 076       115 670       119 863       338 609         

77 IT-enheten Utvikling          101 615       116 967       118 763       337 345         

78 Folkehelsekontoret            139 147       196 590       335 737         

79 Blommenholm skole adm         333 096       333 096         

80 Snarøya skole adm             105 352       206 988       312 340         

81 DIGIT IT Drift 312 043       312 043         

82 Stabæktunet adm/fellesutgifter 145 853       140 885       286 738         

83 Øvrig eiendomsdrift 154 625       131 072       285 697         

84 Hjb tj Bekkestua distrikt adm 275 532       275 532         

85 Lommedalen skole adm          261 344       261 344         

86 Dokumentsenteret              255 773       255 773         

87 Berger bbs administrasjon 243 138       243 138         

88 Rådhusforvaltning             105 232       134 915       240 147         

89 IT-enheten IT-sjef            234 162       234 162         

90 FLYK Avd Introduksjonsprogram 132 490       101 178       233 668         

91 Solvik bbs husøkonom 124 336       101 821       226 157         

92 Eiendomsforvaltning 203 016       203 016         

93 Transport                     191 093       191 093         

94 Sosialtjeneste NAV 181 358       181 358         

95 Byggesak                      174 213       174 213         

96 Serviceenheten 166 930       166 930         

97 HMS-enheten                   163 610       163 610         

98 Vei og trafikk                157 142       157 142         

99 Solbakken bbs adm mm 155 910       155 910         

100 Driftsområdene 155 573       155 573         

101 DIGIT Tjenesteleveranser 155 491       155 491         

102 KS helse og sosial            150 299       150 299         

103 Forvaltningsområde Østerås    149 343       149 343         

104 DIGIT Brukestøtte 147 228       147 228         

105 Eiendom vedlikehold           136 312       136 312         

106 Budsjett- og analyseenheten 131 547       131 547         

107 Ergo- og fysioterapi øst 130 121       130 121         

108 Rådgivning                    125 363       125 363         

109 VA-nett                       124 659       124 659         

110 Hjb tj Emma Hjorth boliger adm 122 879       122 879         

111 Gamle Drammensveien BBS       122 200       122 200         

112 Mariehaven bo- og bhs adm 116 254       116 254         
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113 Ergo- og fysioter barn og unge 115 267       115 267         

114 Nansenparken barnehage        114 807       114 807         

115 Ergo- og fysioterapi vest 114 527       114 527         

116 Formannskapskontoret          112 920       112 920         

117 Bolig- og låneavdeling        112 151       112 151         

118 Sandviksbukta skole           111 934       111 934         

119 Eiendom FDVU felles           110 470       110 470         

120 Kjøkkentjenesten 110 359       110 359         

121 Lønnås brs administrasjon 109 929       109 929         

122 DIGIT Integrasjonsavdeling 109 253       109 253         

123 IT-enheten Virksomhetsark.    109 069       109 069         

124 Gravplasser 108 858       108 858         

125 KS barnehager                 107 501       107 501         

126 Nordraaksvei bbs adm 106 886       106 886         

127 Verksted                      106 451       106 451         

128 Skolehelsetjenesten for barn  105 997       105 997         

129 Østerås administrasjon 105 823       105 823         

130 Hospice Stabekk 104 919       104 919         

131 Kommuneadvokaten              104 632       104 632         

132 Overformynderiet              102 003       102 003         

133 Helsestasjoner i Bærum øst    101 147       101 147         

134 Hjb tj Sandvika distrikt adm 100 591       100 591         

Sum utgifter alle kjøp > 100.000 18 187 843 19 009 033 20 754 463 29 956 046 24 829 711 9 124 028    121 861 124 

Sum utgifter > 100.000  i % av total 71,4              72,1              78,7              80,5              75,2              61,0              74,6                

Sum utgifter alle kjøp 25 455 619 26 352 025 26 360 193 37 227 977 32 998 631 14 949 021 163 344 021 
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Vedlegg 4 
 

 

 

  

Art 02003 Kjøp av EDB utstyr /programvare  Investering

Ant Tjenestested/Ansvar 2 012                     2 013            2 014            2 015            2 016            2 017            Totalsum

1 Kommunlasjef grunnskole       5 150 202             2 090 505    24 200         5 340 995    13 210 682 411 152       26 227 736    

2 DIGIT Utvikling 19 894 344 19 894 344    

3 IT-enheten Virksomhetsark.    94 650         1 470 726    11 664 905 1 433 609    14 663 890    

4 IT-enheten IT-sjef            5 120 513    3 834 316    1 447 475    1 745 205    12 147 509    

5 IKT-strategienheten           12 051 096           12 051 096    

6 DIGIT IT Drift 84 096         8 975 841    9 059 936      

7 Rådmannen                     8 048 934    8 048 934      

8 IKT-driftsenheten             6 064 449             6 064 449      

9 IT-enheten Tjenestestyring    4 277 559    47 893         4 325 452      

10 Kommunalsjef pleie og omsorg  339 775       153 741       845 768       344 792       2 085 183    3 769 259      

11 Eiendom byggherre             771 489       2 052 069    745 334       3 568 892      

12 Bærum bibliotek               405 791       867 307       1 227 018    7 664            2 507 779      

13 Eiendom utbygging             1 406 827    771 418       2 178 246      

14 Budsjett- og analyseenheten   1 569 415             -0                  334 825       1 904 240      

15 DIGIT Tjenesteleveranser 401 945       993 570       1 395 515      

16 Politisk sekretariat 1 138 185    1 138 185      

17 Barnevern avd administrasjon  381 378       179 164       560 542         

18 Eiendom FDVU felles           46 539         23 586         1 500            374 045       81 604         527 274         

19 IT-enheten Drift              367 123       367 123         

20 VA plan og drift 363 275       363 275         

21 Eiendomsforvaltning 355 414       355 414         

22 Forvaltningsområde administrasjonsbygg 335 766       335 766         

23 Bærum kulturhus               55 185                   14 552         5 995            116 213       133 259       325 205         

24 PLO kommunalsjefer            322 221                 322 221         

25 Folkehelsekontoret            229 754       -                229 754         

26 Barneverntjenesten            181 160                 1 380            182 540         

27 Sosialtjeneste NAV            160 979                 160 979         

28 Samfunnshelse - Administrasjon 160 000       160 000         

29 Prosjektenheten               31 825                   82 566         13 702         15 528         143 621         

30 Asker og Bærum legevakt       2 025                     42 107         51 620         95 751            

31 Eiendom marked                82 388                   82 388            

32 Eiendom prosjekt bygg         77 487                   77 487            

33 Hjemmebaserte tjenester       62 200         62 200            

34 Forurensning og renovasjon    -10 371                 68 103         57 732            

35 IT-enheten Sikkerhet          56 123         56 123            

36 Flyktningktr - Administrasjon 45 715         45 715            

37 HR Kunnskapssenteret 35 032         35 032            

38 Kolsås bbs adm                24 327         24 327            

39 Høst boliger                  18 220         18 220            

40 Dønski fritidshus 16 744         16 744            

41 Dokumentsenteret              14 232         14 232            

42 Individuell avlastning        12 976         12 976            

43 Sansehuset                    12 950         12 950            

44 Psykisk helse øst             12 576         12 576            

45 Eiendom teknisk drift         9 091                     9 091              

46 Rudsdalen boliger             8 900            8 900              

47 Rehabilitering Administrasjon 5 970            5 970              

Totalsum 25 747 151           13 523 475 15 566 079 22 161 912 21 071 357 35 557 614 133 627 588 
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Vedlegg 5 
 

 

  

Kjøp av EDB utstyr/programvare - DRIFT

Ant Leverandører  /  Rammeavtale / År RAM 2 012                2 013                2 014                2 015                2 016                2 017                Totalsum %

1 DUSTIN NORWAY AS              Ja 2 040 040        1 272 318        9 460 216        17 714 890     15 352 147     5 755 064        51 594 675         34,4    

2 ATEA AS                       Ja 4 979 045        9 036 297        5 207 673        9 074 733        8 996 766        2 007 980        39 302 494         26,2    

3 DELL AS                       Ja 11 337 068     5 863 784        177 111           17 377 963         11,6    

4 (tom - intern) 1 029 117        3 226 385        6 784 479        4 310 704        15 350 686         10,2    

5 EVERCOM AS                    Ja 579 341           510 420           1 149 933        1 495 478        173 379           3 908 550           2,6      

6 NORKART AS                    966 894           1 090 357        359 166           880 936           3 297 353           2,2      

7 NORDIALOG SKI                 Ja 147 694           259 011           740 395           637 293           753 812           563 555           3 101 761           2,1      

8 PRESENTATIONS DATA AS         540 198           334 196           557 606           509 014           293 645           2 234 660           1,5      

9 ABC AUDIOVISUELL TEKNIKK AS   530 174           711 229           308 250           248 618           257 238           114 946           2 170 455           1,4      

10 ELKJØP NORGE AS AVD SLEPENDEN Ja 462 463           546 311           349 874           369 349           189 357           173 335           2 090 688           1,4      

11  EUROCARD, FILIAL EUROCARD AB 1 807 333        1 807 333           1,2      

12 NORCONSULT INFO.SYST.AS Ja 471 086           157 000           628 086              0,4      

13 COROMATIC AS                  590 000           590 000              0,4      

14 Utenlandsk leverandør         169 892           169 897           241 603           581 392              0,4      

15 ACOS AS 332 092           236 822           568 914              0,4      

16 WENDIA NORGE AS               500 200           500 200              0,3      

17 LYRECO NORGE AS               201 327           174 186           107 981           483 495              0,3      

18 KONICA MINOLTA                102 307           346 901           449 208              0,3      

19 Internfakturering 298 939           135 069           434 007              0,3      

20 BIBLIOTEK-SYSTEMER A/S        222 162           196 234           418 396              0,3      

21  VÅRT SANDVIKA AS C/O BÆRUM NÆR 360 775           360 775              0,2      

22 FRONTERI NETWORK CONSULTING   326 656           326 656              0,2      

23 LEFDAL ELEKTROMARKED AS       272 759           272 759              0,2      

24 BASWARE AS                    111 387           161 094           272 481              0,2      

25 ABICON ELEKTRO AS             272 378           272 378              0,2      

26 EPLEHUSET NORGE AS            267 219           267 219              0,2      

27 3 STEP IT                     193 750           193 750              0,1      

28 APASJE DA                     149 750           149 750              0,1      

29 GREGERSEN AS                  142 750           142 750              0,1      

30 ELEKTRO-TERM AS               Ja 137 512           137 512              0,1      

31 MOMENTUM SELVKOST AS          130 394           130 394              0,1      

32 NAV ØKONOMITENESTE 128 807           128 807              0,1      

33 ACTACOM AS V/SVEA             125 210           125 210              0,1      

34 TELENOR NORGE AS -  MOBIL     113 261           113 261              0,1      

35  ITERUM AS 105 675           105 675              0,1      

36 RING RADIOSYSTEMER AS         103 644           103 644              0,1      

37 GEODATA AS                    102 610           102 610              0,1      

38 CANON NORGE AS                100 400           100 400              0,1      

23 723 575     24 202 717     24 700 766     35 560 492     31 581 505     10 326 891     150 196 346      100,0  
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Vedlegg 6 
 

 

  

Kjøp av EDB utstyr/programvare - INVESTERING

Leverandører / Rammeavtale / År RAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum %

1 ATEA AS                       Ja 19 187 604,05 13 720 158,67 7 347 863,20    16 732 279,37 10 388 202,97 10 014 814,80 77 390 923,06    60,07    

2 EVERCOM AS                    Ja 670 930,01       137 386,00       3 757 554,20    6 537 066,96    11 102 937,17    8,62      

3 DUSTIN NORWAY AS              Ja 244 405,40       443 285,58       943 489,25       5 600 500,25    7 231 680,48      5,61      

4 DELL AS                       Ja 4 159 976,36    4 159 976,36      3,23      

5 STRØM GUNDERSEN AS            5 378 755,00    5 378 755,00      4,18      

6 ELEKTRO-TERM AS               Ja 128 110,40       2 531 943,20    720 898,20       3 380 951,80      2,62      

7 (tom - interne ) 2 635 260,72    2 635 260,72      2,05      

8 PRESENTATIONS DATA AS         3 136 689,80    3 136 689,80      2,43      

9  NORDIALOG OSLO AS AVD SKI DNB Ja 232 747,20       2 624 856,80    2 857 604,00      2,04      

10  ASCOM TATECO 1 856 656,36    1 856 656,36      1,44      

11  ARKEL ASKER OG BÆRUM AS Ja 1 006 304,50    605 361,50       1 611 666,00      1,25      

12 IPNETT AS                     833 592,80       421 231,20       1 254 824,00      0,97      

13 RØA ELEKTRISKE AS Ja 930 651,00       208 380,00       1 139 031,00      0,88      

14 BIBLIOTEK-SYSTEMER A/S        115 461,60       718 085,63       108 830,99       942 378,22         0,73      

15 METRIC A/S                    421 332,00       421 332,00         0,33      

16 ORACLE NORGE AS               182 980,00       303 412,80       486 392,80         0,38      

17 COROMATIC AS                  122 014,40       233 400,80       355 415,20         0,28      

18 Utenlandsk leverandør         308 268,75       308 268,75         0,24      

19 LEXIT P&H AS                  269 342,40       269 342,40         0,21      

20 SQS NORWAY AS                 150 588,80       115 114,40       265 703,20         0,21      

21  SYSCOM AS 259 400,00       259 400,00         0,20      

22  KINNARPS AS Ja 233 305,60       233 305,60         0,18      

23  ABC AUDIOVISUELL TEKNIKK AS 232 867,50       232 867,50         0,18      

25  BIBLIOTEKSENTRALEN AL 212 690,00       212 690,00         0,17      

26 CAVERION NORGE AS             202 277,68       202 277,68         0,16      

27  GLASSPAPER PEOPLE AS Ja 187 355,99       187 355,99         0,15      

28  TAGVISION APS 185 061,50       185 061,50         0,14      

29  DASIC A/S 153 464,40       153 464,40         0,12      

30 NORCONSULT INFO.SYST.AS       Ja 144 900,00       144 900,00         0,11      

31 LEKOLAR AS                    Ja 139 839,20       139 839,20         0,11      

32 HAGA OG BERG ENTREPENØR AS    130 813,00       130 813,00         0,10      

33  ACOS AS 120 000,00       120 000,00         0,09      

34  INTERIØR DESIGN AS Ja 119 571,41       119 571,41         0,09      

35 NAV ØKONOMITENESTE            114 613,00       114 613,00         0,09      

36 TECHOTEL NORGE AS             103 793,75       103 793,75         0,08      

37 NORKART AS                    100 000,00       100 000,00         0,08      

25 750 312,56 14 739 603,88 16 666 632,43 21 708 733,90 20 906 182,30 29 054 276,28 128 825 741,35 100,00 
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Vedlegg 7 

 

 

Tjenesteder/ansvar Kjøp av EDB utstyr/programvare met utgifter i DRIFT og INVESTERING

Tjenestested/Ansvar 2 012         2 013         2 014            2 015            2 016            2 017         Totalsum . Tjenestested/Ansvar 2 012            2 013            2 014            2 015            2 016            2 017            Totalsum . SUM TOTAL

Kommunlasjef grunnskole       211 391     3 679 209 10 135 460 11 108 679 6 276 499    1 051 228 32 462 467 Kommunlasjef grunnskole       5 150 202    2 090 505    24 200         5 340 995    13 210 682 411 152       26 227 736    58 690 202   

DIGIT Utvikling 116 260       281 392     397 653       DIGIT Utvikling 19 894 344 19 894 344    20 291 997   

IT-enheten Virksomhetsark.    56 254       109 069       85 336         20 563         271 221       IT-enheten Virksomhetsark.    94 650         1 470 726    11 664 905 1 433 609    14 663 890    14 935 111   

IKT-strategienheten           983 113     983 113       IKT-strategienheten           12 051 096 12 051 096    13 034 208   

IT-enheten IT-sjef            94 935       234 162       54 805         383 901       IT-enheten IT-sjef            5 120 513    3 834 316    1 447 475    1 745 205    12 147 509    12 531 410   

DIGIT IT Drift 51 221         312 043     363 264       DIGIT IT Drift 84 096         8 975 841    9 059 936      9 423 201     

Rådmannen                     496 679     60 689       73 026         97 325         105 652       45 712       879 082       Rådmannen                     8 048 934    8 048 934      8 928 016     

IT-enheten Tjenestestyring    1 733 741 658 234       668 268       445 169       3 505 413    IT-enheten Tjenestestyring    4 277 559    47 893         4 325 452      7 830 865     

IKT-driftsenheten             365 405     365 405       IKT-driftsenheten             6 064 449    6 064 449      6 429 855     

Kommunalsjef pleie og omsorg  1 567         72 896         1 133 077    71 200         70 078       1 348 818    Kommunalsjef pleie og omsorg  339 775       153 741       845 768       344 792       2 085 183    3 769 259      5 118 077     

Bærum bibliotek               297 626     372 158     364 990       359 544       484 099       203 563     2 081 981    Bærum bibliotek               405 791       867 307       1 227 018    7 664            2 507 779      4 589 760     

Eiendom byggherre             65 514         634 863       42 857       743 233       Eiendom byggherre             771 489       2 052 069    745 334       3 568 892      4 312 126     

Barnevern Avd administrasjon  305 017     513 643     93 966         44 970         1 147 388    121 487     2 226 470    Barnevern avd administrasjon  381 378       179 164       560 542         2 787 013     

Politisk sekretariat          324 491     53 492         906 103       30 151         50 612       1 364 848    Politisk sekretariat 1 138 185    1 138 185      2 503 033     

Budsjett- og analyseenheten   54 124       37 154       7 391            88 138         131 547       68 077       386 431       Budsjett- og analyseenheten   1 569 415    -0                  334 825       1 904 240      2 290 671     

Eiendom utbygging             30 250       64 155         94 405         Eiendom utbygging             1 406 827    771 418       2 178 246      2 272 651     

IT-enheten Drift              304 461     607 316       309 521       177 214       1 398 513    IT-enheten Drift              367 123       367 123         1 765 636     

DIGIT Tjenesteleveranser 15 426         155 491     170 918       DIGIT Tjenesteleveranser 401 945       993 570       1 395 515      1 566 433     

VA plan og drift              233 247     270 430     123 516       184 463       92 070         164 219     1 067 945    VA plan og drift 363 275       363 275         1 431 219     

Prosjektenheten               242 118     57 993       142 658       120 926       376 655       71 486       1 011 836    Prosjektenheten               31 825         82 566         13 702         15 528         143 621         1 155 457     

Folkehelsekontoret            139 147     52 635       23 528         88 169         69 199         196 590     569 268       Folkehelsekontoret            229 754       -                229 754         799 022         

Forvaltningsenheten           275 128     139 232     16 802         431 162       Forvaltningsområde administrasjonsbygg 335 766       335 766         766 928         

Sosialtjeneste NAV            76 131       71 009       46 132         71 651         99 576         181 358     545 857       Sosialtjeneste NAV            160 979       160 979         706 836         

Eiendom FDVU felles           110 470     1 800            4 250            632             117 152       Eiendom FDVU felles           46 539         23 586         1 500            374 045       81 604         527 274         644 426         

Eiendomsforvaltning           49 515         203 016       34 481       287 013       Eiendomsforvaltning 355 414       355 414         642 427         

Bærum kulturhus               43 872       38 057       7 013            6 890            33 890         46 217       175 939       Bærum kulturhus               55 185         14 552         5 995            116 213       133 259       325 205         501 143         

PLO kommunalsjefer            25 816       25 816         PLO kommunalsjefer            322 221       322 221         348 037         

Barneverntjenesten            278             17 128         97 652         24 278       139 337       Barneverntjenesten            181 160       1 380            182 540         321 877         

Samfunnshelse - Administrasjon 48 981       650             38 415         8 603         96 650         Samfunnshelse - Administrasjon 160 000       160 000         256 650         

Sum 3 797 795 7 949 305 12 833 805 15 461 821 10 721 977 3 130 407 53 895 109 Sum 25 586 531 13 390 921 15 433 785 22 110 465 21 054 613 35 402 860 132 979 175 186 874 284 

DIGIT; IKT og IT samlet fra tabellen ovenfor

Tjenestested/Ansvar 2 012         2 013         2 014            2 015            2 016            2 017         Totalsum . Tjenestested/Ansvar 2 012            2 013            2 014            2 015            2 016            2 017            Totalsum . SUM TOTAL

DIGIT Utvikling 116 260       281 392     397 653       DIGIT Utvikling 19 894 344 19 894 344    20 291 997   

IT-enheten Virksomhetsark.    56 254       109 069       85 336         20 563         271 221       IT-enheten Virksomhetsark.    94 650         1 470 726    11 664 905 1 433 609    14 663 890    14 935 111   

IKT-strategienheten           983 113     983 113       IKT-strategienheten           12 051 096 12 051 096    13 034 208   

IT-enheten IT-sjef            94 935       234 162       54 805         383 901       IT-enheten IT-sjef            5 120 513    3 834 316    1 447 475    1 745 205    12 147 509    12 531 410   

DIGIT IT Drift 51 221         312 043     363 264       DIGIT IT Drift 84 096         8 975 841    9 059 936      9 423 201     

IT-enheten Tjenestestyring    1 733 741 658 234       668 268       445 169       3 505 413    IT-enheten Tjenestestyring    4 277 559    47 893         4 325 452      7 830 865     

IKT-driftsenheten             365 405     365 405       IKT-driftsenheten             6 064 449    6 064 449      6 429 855     

IT-enheten Drift              304 461     607 316       309 521       177 214       1 398 513    IT-enheten Drift              367 123       367 123         1 765 636     

DIGIT Tjenesteleveranser 15 426         155 491     170 918       DIGIT Tjenesteleveranser 401 945       993 570       1 395 515      1 566 433     

Sum 1 348 518 2 189 391 1 608 781    1 117 930    825 854       748 927     7 839 401    Sum 18 115 545 9 492 722    5 305 042    13 479 503 3 712 748    29 863 755 79 969 315    87 808 716   
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Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 16.03.2017 017/17 

Utvalg for samarbeid 08.03.2017 008/17 

Formannskapet 21.03.2017 056/17 
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Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune 
 
 

 

Kommunestyret-29.03.2017- 033/17 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

Formannskapet-21.03.2017- 056/17 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-16.03.2017- 017/17 

Vedtak: 
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1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

Utvalg for samarbeid-08.03.2017- 008/17 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.03.2017- 017/17 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

Hovedutvalg for barn og unge-07.03.2017- 016/17 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 

      
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 
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SAKEN I KORTE TREKK 
Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune legges frem for alle sektorutvalg før behandling i 
Formannskapet og Kommunestyret siden dette er en kommuneovergripende strategi. 
 
Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og 
pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke 
produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for forenkling av 
kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.(Fra KMDs brev 
«Digitalisering i kommunal sektor» til ordførere og rådmenn av 16.12.2016). 
Undersøkelser foretatt av Difi, viser at offentlige virksomheter ikke klarer å innfri innbyggernes økte 
forventninger om digitale tjenester og at offentlige virksomheter ikke i tilstrekkelig grad utnytter de 
mulighetene digitaliseringen gir. 
 
Forslaget til digitaliseringsstrategi - «ETT Bærum – digitalt førstevalg», utvider perspektivet til å 
omfatte alle kommunens interessentgrupper; innbyggere/næringsliv, ansatte og ledelse. Fra å ha en 
IT-strategi med fokus på «Smart IT» primært rettet mot behovene hos kommunens tjenester og 
ansatte, rettes nå blikket i større grad utover mot behovene hos innbyggere og næringsliv. 
 
Utkast til Digitaliseringsstrategi er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner all 
digitaliserings- og IT-virksomhet i kommunen. Den skal kommunisere retning og prioriteringer, både 
innad i egen organisasjon og utad i Bærumssamfunnet. 
 
I tråd med kommunens visjon, hovedmål og kommuneplanens samfunnsdel har kommunen et 
ansvar for å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester. Digitalisering vil være et viktig virkemiddel 
for å oppnå de ønskede effektene. Ut over å ta i bruk ny teknologi, innebærer digitalisering en 
betydelig omstilling av arbeidsprosesser, organisasjon og styringsmodell. 
 
Digitaliseringsstrategien tar utgangspunkt i kommunes visjon og de fire hovedmålene for Bærum 
kommune. Digitaliseringsmålene beskriver de resultater som skal oppnås for kommunen som 
helhet, på tvers av nåværende tjenesteområder og til beste for dem kommunen er til for. 
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Gjennomføring av strategien vil gjøre det mulig for Bærum kommunes innbyggere og næringsliv å
forholde seg til ETT Bærum. Målbildet sammenfatter hvordan kommunen møter innbyggere og
næringsliv på digitale flater og bidra r til å muliggjøre helhetlig og individuelt tilpassede tjenester.

Innbygger og næringsliv vil kunne:
· Få livssyklustilpasset og hendelsedrevet selvhjelp
· Få informasjon og veiledning
· Få tilbud om obligatoriske og rettighetsfestede tjenester uten fo rutgående anmodning
· Melde seg på eller søke om andre tilgjengelige tjenester
· Ha innsyn i relevante informasjon om forholdet til kommunen, inklusive dokumentasjon
· Administrere sine samtykker

Digitaliseringen vil skape en kanal for dialog, involvering og medvirkning samt bidra til økt grad av
selvhjelp, mestring og læring.

Tidligere behandling
· Sektorutvalg Eiendom og administrasjon 058/13 og 063/13 Status for IT

Redegjørelse for Rådmannens forslag til prioriteringer for IT i Handlingsprogrammet for 2014 - 2017 samt
ekstern ekspertvurdering som underbygget forslagene. Prioriterte områder: stabil drift av sentrale IT -
systemer og oppfølging av store fagsystemer. Ekspertrapporten pekte også på at IT i for liten grad var
integrert i organisasjonen og at styringen var for svak.

· Formannskapet 114/14 Forslag til ny IT - strategi 2014 - 2020 (Smart IT)
Hovedmålet for strategiperioden var å levere «IT som dekker brukernes behov – stabilt, sikkert og
ko stnadseffektiv». IT - strategien pekte ut fire strategiske programmer; Digitalisering og innovasjon,
Sektorinitiativer, Gevinstoptimalisering og Forutsigbar IT (herunder sikring av stabil og sikker drift og
profesjonalisering av IT - organisasjonen).

Strategi en ble vedtatt av Formannskapet.

· HP 2016 - 2019
Digitalisering fremheves som en viktig satsning i perioden. Det vises til at det er opprettet et nytt
virksomhetsområde i administrasjonen – Digitalisering og IT (DigIT).

Kommunestyret bad som en del av behandlingen «Rådmannen om å vurdere tiltak for
etablering av et reelt digitalt førstevalg for innbyggere og næringsliv i møte med kommunale
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tjenester i Bærum»

· Formannskapet 075/16 Outsourcing av I KT
Saken oppsummeres me d at tjenesteutsetting av større eller mindre deler av I KT i Bærum kommune kan
bety store gevinster for kommunen som helhet. Samtidig ble det pekt på at det er betydelig risiko i
outsourcing og at tjenesten ofte er langsiktig og irreversibel. Det ble vider e vist til at det pågående
strategiarbeidet ville legge forutsetningene for en mer behovstilpasset balanse mellom egenproduserte og
anskaffede tjenester.

· LDI P 2017 - 2036
To kommuneovergripende initiativer introduseres, «digital dialog» og «digitale elem enter i
tjenesteproduksjonen»

· H P 2017 - 2020

1. Endringer i struktur for beslutninger om I T i Bærum kommune
2. Felles retningslinjer og styrende dokumenter
3. Oppdatering av organisasjon og kompetanse
4. Skalerbarhet i leveranser forutsetter bedre og mer bevisst bruk av leverandører

Digitalisering fremheves som et viktig og prioritert satsningsområde. Det pekes på fire viktige
innsatser:

· Endringer i struktur for beslutninger om I T i Bærum kommune
· Fe lles retningslinjer og styrende dokumenter
· Oppdatering av organisasjon og kompetanse
· Skalerbarhet i leveranser forutsetter bedre og mer bevisst bruk av leverandører

For kommunens I T investeringer, utdypes to hovedinitiativer, «digital dialog med inn byggere og
næringsliv» og «digitale elementer i tjenesteproduksjonen».

· Formannskapet sak 017/17 : Nytt dokumentasjonssystem for pleie - og omsorgstjenester – Profil :

Fra vedtak i Formannskapet:
« Gjennom Profil - prosjektet, velferdsteknologiprogrammet og relaterte initiativ, har Bærum kommune
ervervet en foregangsposisjon og verdifull kompetanse på ehelse - området, en rolle kommunen skal
fortsette ved å bidra aktivt inn i arbeidet med etablering av g ode nasjonale fellesløsninger for
kommunesektoren.»

«Bærum kommune ønsker å være en foregangskommune i å ta i bruk nasjonale fellesløsninger, og melder
seg som interessent til rolle som pilotkommune for prosjektet "Én innbygger, én journal"».

Formannskap et 019/17 – Utkast til digitaliseringsstrategi

Vedtak:
1 . Utkast til Digitaliseringsstrategi tas til orientering
2. Rådmannen bes arbeide videre med strategien med utgangspunkt i innspill gitt i møte.
3. Som en oppfølging til strategien bes rådmanne n i tilknytning til årets H P legge frem en

egen handlingsplan for I T og digitalisering 2018 til 2020 med mål og konkretiseringer.

Etter behandlingen i Formannskapet 31. januar 2017, er det gjennomført møter i lokalt og
overordnet M BM samt gjennomført en å pen høring. Innspill fra M BM og høringsuttalelser er
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innarbeidet i denne saken og i strategidokumentet. 
 
Formål og bakgrunn 
Formålet med denne strategien er å trekke opp den strategiske retningen for digitalisering i Bærum 
kommune. 
 
Kommunestyret har i tilknytning til behandlingen av HP 2016-2019, etterspurt «Et reelt digitalt 
førstevalg for innbyggere og næringsliv i møte med kommunale tjenester». Samtidig har 
Regjeringen kommet med klare føringer for digitalisering gjennom bl.a. «Digital Agenda for Norge», 
«En innbygger – en journal» og «Digital sårbarhet – sikkert samfunn». Disse gir klare føringer til hva 
innbyggere og næringsliv kan forvente seg av offentlig sektor i tiden fremover. Regjeringen har også 
foretatt en rekke utredninger knyttet til forenkling og forbedring av offentlig sektor, se f.eks. 
Produktivitetskommisjonen. Helse og omsorgsdepartement har gjennom e-helse satsingen 
igangsatt å formulere strategi for sin digitalisering og har initiert planlegging av gjennomføringen – 
dette treffer en stor del av kommunen. E-helse har gitt inspirasjon til strategiarbeidet både på 
grunn av angrepsmåten og det kommende behovet for samkjøring av informasjon og tjenester. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom Difi kommet med detaljerte føringer for 
organisering og gjennomføring av virksomhetsprosjekter. Det nye Digitaliseringsrundskrivet (25. 
november 2016) forsterker ytterligere føringene kommunene har fått. 
 
Strategiens hovedføringer så vel som markedets modning gir andre og økte muligheter for bruk av 
3. part leveranser i produksjon av digitaliserings- og IT-tjenester. Strategien peker på 
nødvendigheten av at kommunens interne tjenesteprodusent, DigIT, må fokusere sin kompetanse 
og kapasitet for å oppfylle slagordet «DigIT skal være god på å drive kommune». Kommunen vil 
aktivt søke å benytte nasjonale offentlige komponenter/leveranser så vel som kommersielle 
aktørers tjenester i det samlede leveransebildet. Oppgaven fremover blir å balansere økonomiske 
og ressursmessige fordeler opp mot personvern, samtykker, sikkerhet og beredskap så vel som de 
funksjonelle kravene til gjenbruk av data. 
 
Bærum kommune er tidlig ute med å definere målbilde og digital strategi. Kommunen vil bidra 
positivt til gjenbruk og mulige stordriftsfordeler overfor andre kommuner. 
 
Konsekvenser av disse føringene oppsummeres slik: 

· økt bruk av offentlige, nasjonale felleskomponenter og tilhørende produksjon 
· økt bruk av privat/3. parts løsninger, prosjekter og tjenesteproduksjon 
· minimalisere egen produksjon der stordriftsfordeler finnes hos andre 

Det vises for øvrig til egen diskusjon av «sourcing» i strategien. 
 
Den globale utviklingen innen digitalisering, ofte omtalt som den 4. industrielle revolusjon, 
innebærer at en rekke nye teknologiske muligheter blir kombinert med nytenkning av 
arbeidsprosesser og organisering. Generelt er det ventet store endringer i arbeidsmåte, 
kompetanse og kapasitet for ethvert virksomhetsområde – inklusive offentlig sektor. 
 
Den strategiske retningen på digitaliseringen vil få stor betydning for videreutvikling av hele 
Bærumssamfunnet. Måten kommunen legger til rette for digital og fysisk samskaping, 
kompetanseutvikling og nye muligheter for alle, vil kunne gi økt kvalitet til dem som bor og arbeider 
i kommunen. Digitalisering av kommunale tjenester kan gi muligheter for å tilby mer til flere på en 
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mer effektiv måte. 
 
I forbindelse med digitaliseringen må kommunen fastsette omfanget av hva som skal være de 
kommunale tjenestene og hvordan kommunen på andre områder legger grunnlaget for samskaping 
med innbygger, næringsliv, frivillige og pårørende. 
 
Parallelt med utviklingen av «ETT Bærum – digitalt førstevalg», har Rådmannen arbeidet med 
styringsmodell for IT og nye DigIT (reorganisering bygget på den tidligere IT-enheten og 
Dokumentsenteret samt en styrket strategisk og rådgivende funksjon innen en partnermodell for 
resten av kommuneorganisasjonen). 
 
Styringsmodellens innretning tar spesielt vare på de kommuneovergripende aspektene. Nye DigIT 
har fått rollen som tilrettelegger av prosjektporteføljen for  IT-prosjekter og skal i større grad bruke 
nasjonale felleskomponenter og leverandørmarkedet i prosjekt- og tjenesteleveranser. 
 
Alle viktige administrative beslutninger vil bli forankret i Digitaliseringsrådet, med representanter 
fra kommunens ulike sektorer. 
 
Digitalisering og IT er et område i rivende utvikling. Rådmannen anbefaler derfor at digitaliserings- 
strategien oppdateres ved behov og at det gjennomføres en grunnleggende revisjon minimum hvert 
fjerde år - neste gang i 2020. Rådmannens «Tenke langt – handle nå» gjelder også på dette 
området. 
 
Hovedmålene i denne strategien 
Kommunen har, etter at strategien «Smart IT» ble vedtatt, utviklet Langsiktig Driftsanalyse og 
Investerings plan og derigjennom klargjort de demografiske og finansielle utfordringer i årene som 
kommer. I tillegg er det utarbeidet en ny visjon; «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, 
bærekraft». Kommuneplanen gir sterke føringer med hensyn til forenkling og forbedring samt 
nødvendigheten av omstilling. 
 
Forskjellen mellom den vedtatte IT-strategien «Smart IT – en enklere hverdag» og «Ett Bærum – 
Digitalt førstevalg» kan oppsummeres slik; 

· «Smart IT – en enklere hverdag» var i tråd med kommunens daværende logikk – hver tjeneste oppfatter 
hver enkelt innbygger, bedrift, forening, lag, osv. som «sin» og løser saksbehandling, innbyggertjenester og 
andre tjenesteleveranser på sin måte.  

· Overgangen til «ETT Bærum – digitalt førstevalg» innebærer et fundamentalt skifte, ved at den enkelte 
innbygger, bedrift, osv. settes i sentrum og kommunes saksbehandling og tjenesteleveranser er orientert 
nettopp mot den enkelte. Kommuneovergripende beslutninger og fellesskap mellom tjenestene vil prege 
virksomheten. 
 

Utkast til Digitaliseringsstrategi har fire mål. Disse omtales kort under. 
 

· Mål 1: Innbygger/bedrift/forening - Dialog og samhandling 
Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlig og sikre digitale tjenester for dialog, 
selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning. 
 

· Mål 2: Ansatte - Digitale elementer i tjenesteproduksjonen 
Bærum kommunes ansatte skal ved tjenstlig behov ha enkel og sikker tilgang til 
innbygger/bedriftsopplysninger og effektiv støtte for sin oppgaveløsning. Tjenesteproduksjonen skal støttes 
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av digitale elementer.

· Mål 3: Ledelse og informasjonsdeling
Bærum kommunes ledelse skal ha data og informasjon tilgjengelig for kunnskapsbasert planlegging, styring
og kvalitetsforbedring.

· Mål 4: Gjennomfø ring og gevinstrealisering
Bærum kommunes innovasjon og gjennomføringskraft skal styrkes. Målet er å tilpasse styring, organisering
og finansiering av digitaliseringen slik at tjenesteleveransene blir fremtidsrettede og bærekraftige.

De fire hovedmålene b eskriver tiltakene som må gjennomføres for å oppnå « ETT Bærum – digitalt
førstevalg» der saksbehandlingen og tjenesteleveransene skjer under logikken ETT Bærum og
dermed ikke hvert sitt Bærum.

Prosess/medvirkning internt og eksternt
Digitalisering har vær t temasaker i Formannskapet (19. januar) og Kommunestyret (26. oktober
2016). Digitaliseringsstrategien har vært temasak i FSK 13. desember 2016.

Det underliggende materialet har blitt bearbeidet gjennom hele 2016, og inspirasjon er hentet fra
andre statl ige og kommunale virksomheter så vel som private bedrifter. Store deler av kommunens
ledelse har blitt involvert, og under arbeidets gang har vi hatt anledning til å diskutere ulike sider av
dette arbeidet med KS, andre kommunale og statlige nøkkelpersoner .

Ny organisering av Digitalisering og I T har vært behandlet i overordnet og lokalt
medbestemmelsesmøte. Digitaliseringsstrategien er presentert på allmøter i Digitalisering og I T. De
lokale medbestemmelsesmøtene ga sin fulle tilslutning til strategien.

Det overordnede M BM Organisasjon - og utvikling behandlet digitaliseringsstrategien i møte 21.
februar. Tilbakemeldingen var at de opplever at den fanger opp viktige satsinger i kommunen og at
de ser frem til konkretisering gjennom handlingsplanen.

Digita liseringsstrategien er lagt ut på kommunens hjemmesider med oppfordring om å komme med
tilbakemeldinger. I tillegg er den sendt til KS, I KT Norge, K10 kommunene (de ti største), Asker
kommune og sentrale leverandører. Ved høringsfristen har vi mottatt svar fra KS, Kristiansand
kommune, Gartner, Norkart og I BM. Retningen på strategien er positivt mottatt. Aktuelle
kommentarer er innarbeidet i strategien.

Vedlegg:
Bærum kommune Digitaliseringsstrategi 3480881

Behandlingen i møtet 29.03.2017 Kommunestyret

Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyret-29.03.2017- 033/17: 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 
Behandlingen i møtet 21.03.2017 Formannskapet 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapet-21.03.2017- 056/17: 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 
Behandlingen i møtet 16.03.2017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
 

Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-16.03.2017- 017/17: 

Vedtak: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 
Behandlingen i møtet 08.03.2017 Utvalg for samarbeid 
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Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Utvalg for samarbeid-08.03.2017- 008/17: 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 
Behandlingen i møtet 08.03.2017 Hovedutvalg for bistand og omsorg 
 

Kommunaldirektør Bovild Tjønn orienterte. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.03.2017- 017/17: 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 

 
Behandlingen i møtet 07.03.2017 Hovedutvalg for barn og unge 
 

Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for barn og unge-07.03.2017- 016/17: 

Innstilling: 
1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas. 
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 

fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid. 

3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål og 
konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021. 
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DI GI TAL I SE RI N GSSTRATE GI FOR BÆR U M KOM M U N E
E TT Bærum – digitalt førstevalg
Rådmannens forslag i Sak J Post ID 17/42249

Bærum kommunes digitaliseringsstrategi har
fått dette treet som symbol. De sterke grenene
representerer de ulike retningene digitalisering
av våre tjenester tar og som springer ut fra
samme stamme.

Selv om vekst og fornyelse i grener og bladverk
er det vi først får øye på, vil vekst og utvikling
likevel hente næring fra stammen og røttene
våre som grener og bladverk må samspille med
for at treet ikke skal forvitre over tid.
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ETT Bærum – digitalt førstevalg

Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune
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1 Forord
Digitaliseringsstrategi en er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner all
digitaliserings - og IT - virksomhet i kommunen. Den skal kommunisere retning og prioriteringer,
både innad i egen organisasjon og utad i Bærumssamfunnet.

Bærumssamfunnet vil de kommende årene bli påvirket av økende grad av digitalisering. Bærum
opplever befolkningsv ekst og økt behov for kommunale tjenester. Kommuneøkonomien er presset.

Bærum kommune har i tråd med visjonen, hovedmålene og kommuneplanens samfunnsdel et ansvar
for å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester og samspillet med andre offentlige og private
instanser. Kommunestyret har etterspurt «Et reelt digitalt førstevalg for innbyggere og næringsliv i
møte med kommunale tjenester ». Formålet med digitalisering av kommunale t jenester er at
n ytteverdi skal tilflyte innbyggere, næringsliv o g kommunens egne ansatte og egen virksomhe t.
Digitalisering vil innebære betydelige omstillinger av arbeidsprosesser, organisasjon og
styringsmodell.

Den strategiske retningen på digitaliserin gen vil få stor betydning for videreutvikling av hele
Bærumssamfunnet. Digitalisering av kommunale tjenester kan gi muligheter for å tilby mer til flere
på en mer effektiv måte.

I forbindelse med digitaliseringen må kommunen fastsette omfang av hva som sk al være kommunale
tjenester og hvordan kommunen på andre områder legger grunnlaget for samskaping med
innbygger, næringsliv, frivillige og pårørende. Her spiller kommunen en vesentlig rolle som
premissgiver og tilrettelegger.

« ETT Bærum – digitalt førsteva lg » er en kommuneove rgripende strategi og innebærer økt grad av
fellessatsinger . Ett felles grep er nødvendig for å tilfredsstille føringene fra Regjeringen så vel som å
tilfredsstille kommunens eg ne mål.

Kommunens tjenesteområde for digitalisering og IT ( DigIT ) er gitt en sentral rolle i kommunens
leveranser av fagsystemer og infrastruktur, gjennom egen og 3. parts produksjon av IT - tjenestene.

Digitaliseringsstrategi en vil tjene som plattform for prioritering, utvikling og styring. Den vil legges til
grun n for organisering o g hvilke virkemidler som skal ta s i bruk for måloppnåelse.

Gjennom klare overordnede mål og ambisjoner kan kommunes digitalisering strekke seg i riktig
retning mot optimalisering av arbeidsprosessene, smartere og mer ressurseffektiv dri ft,
gjennomføringskraft og et omdømme som mer «fremoverlent» og langsiktig.

Kommuneovergripen de hel hetsblikk, langsiktighet og bærekraft har vært gjennomgripende i arbeidet
med strategien.
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2 SAM M E N D R AG
Gevinstene fra digitalisering er forenkling og forbedr ing av saksbehandling og produksjonen av de
tjeneste ne kommunen tilbyr , samt bedre tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene .

« Ett Bærum » innebærer mulighet for sammenkobling av tjenes tene til fordel for innbygger e ,
b edrift er , forening er og frivillige . Dette skape r gevinster som ikke tidligere har vært mulig .
Derigjennom tilrettelegge s også f or selvhjelp så vel som samskaping med næringsliv, frivillige og
nærstående .

Strategien er knyttet opp
mot kommunens visjon
og hovedmål og består
av fire d igitalis eringsmål .

H vert digitaliseringsmål
gir retning for hver sin
målgruppe .

Gjennomføring og
gevinstrealisering peker
på behovet for styri ng og
kontroll i et så
omfattende
end ringsprogram for
Bærum kommune .

De viktige forutsetningene for å nå disse digitaliserings målene er :

En mer effektiv s tyringsmodell
Reorganisering av IT - organisasjonen
Samhandling mellom området Dig italisering og IT og de øvrige tjenesteområder
Utvikling av k ompetanse og etablering av gjennomførings kapasitet
Kobling mot beste p raksis på flere områder
Sikre trygg og effektiv bruk av p ersonopplysninger og informasjonssikkerhet
Fokuser t v irksomhetsarkitektur
Riktig bruk av markedet for produkter og tjenester innen digitalisering og IT
Etablere en f inansiering smodell for investeringer og kostnader som motiverer for ønsket
adferd
Bruk av nasjonale felleskomponenter, aktiv påvirkning og t ilrettelegging for smidig
samhandling på tvers av forvaltningsnivåene
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Gevinstene ved gjennomføring av strategien vil bli syn lig i fire akser:

Mer effektive tjenester
Bedre tjenester
Økt bærekraft
Bedre opplevd brukertilfredshet

Nedenfor er det listet viktige eksempler på positive effekter de ulike interessentgruppene vil kunne
oppleve. Listen er ikke uttømmende og andre gevinster er omtalt senere i dokumentet.

Gjennom « ETT Bærum – digitalt f ørstevalg » vil innbygger n e :

oppfatte Bærum kommune som EN samordnet organisasjon
ikke bli spurt på nytt om informasjon vi allerede har
f å tilbud om rettighetsfestede tjenester der søknad strengt tatt ikke er nødvendig
få umiddelbart vedtak på enkle søknader
få t jenester som henger sammen på tvers av kommune n s interne organisasjon
få tilgang på kvalitetssikret informasjon og tjenester som grunnlag for selvhjelp , mestring og
hjelp for å gjøre gode valg
få innsyn i kommunens arbeidsprosesser
ha fullt innsyn i all informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger
få m ulighet til å samtykke om bruk av informasjon om seg selv innenfor lovbestemte
begrensninger og rett til å involvere nærstående

Gj ennom « ETT Bærum – digitalt førstevalg » vil bedrifter:

få tilgang til effektive saksbehandlingsprosesser
får umiddelbare vedtak på enkle søknader
k unne delta i samskaping
få datagrunnlag for utvikling av nye produk ter og tjenester

Gjennom « ETT Bærum – digitalt fø rstevalg » vil kommunens foreninger og lag:

få enklere tilgang på kommunes infrastruktur (idrettshaller, skoler, uteområder, osv.)
bli invitert til samskaping
f å datagrunnlag for utvikling av nye aktivitet er

Gjennom « ETT Bærum – digitalt fø rstevalg » vil kommunens ansatte:

få tilgang til bedre og mer kvalitetssikret informasjon – rett informasjon til rett tid til rett
person
få tilgang på beste og riktig praksis i tjenesteleveranser
få tilgang til prosess - støtte og teknologi for å forenkle egen hverdag
få tilgang til beslutningsstøtteverktøy
i økende grad få arbeidsoppgavene automatisk dokumentert
kunne arbeid e helt i tråd med krav til informasjonssikkerhet, personvern og samtykker
få bedre verktøy for intern samhandling
få tilgang til selvhjelp, verktøy for dialog og samhandling internt og i forhold til innbygger og
næringsliv
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Gjennom « ETT Bærum – digitalt fø rstevalg » vil kommunes ledere

få tilgang til bedre og mer styringsinformasjon for planleg ging, forbedring og endringsledelse
få verktøy for bedre samhandling på tvers av tjenestene , forvaltningsnivåene og med de
ansatte
få verktøy for systematisk forbedring av praksis (arbeidsprosessene) og tjenesteinnovasjon
få verktøy for gevinstrea lisering (planlegging og måling)
få en plattform for kontrollert deling data med 3. part
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3 B AK GR U N N
3.1 Reelt digitalt førstevalg
I forbindelse med behandli ng en av Handlingsprogram
20 16 - 20 19 ba Kommunestyret R ådmannen
«vurdere tiltak for etablering av et reelt digitalt
førstevalg for innbyggere og næringsliv i møte med
kommunale tjenester i Bærum.1»

3.2 Rammebetingelser og nasjonale føringer
Samfunnet endrer seg raskt. Utviklingen av klimaet,
befolkningen og økonomien og teknologien krever
nytenking. De tre viktigste driverne kommer fra
kommunen , Regjeringen o g markedet .

3.2.1 Føringer fra kommunen
Digitaliseringsstrategi en er bygget for å understøtte kommunes hovedmål .

Denne strategien :

støtter opp under målene i kommuneplanen og sektorenes planer
skaper muligheter for bedre og mer effektiv gjennomføring gjennom bruk av digital
teknologi og forbedrede arbeidsprosesser

Digitaliseringsstrategi en er overgripende og støtter opp under andre viktige programmer, som f.eks:

Sektorenes digitaliseringsprogrammer, som Velferdsteknologi, Digital skolehverdag, osv.
Standardisert prosjektmodell – brukes fra ide til tjenesteleveranser for å oppnå felles
formkrav, arbeidsmetode, enklere kommunikasjon og tydelige roller
Optimalisering av stab - o g støttetjenester («OSS») – digitalisering vil kunne lette «flytting av
oppgaver» mellom personer og organisatoriske grenser, da fokus er mot arbeidsprosessene
og bruk av informasjon

Strategien skal videre muliggjøre følgende tiltak:

Fokus på reell gevins trealisering – det er planlagt store investeringer innen digitalisering og
IT. Tilhørende gevinstrealisering og klart ansvar mht. reduksjon av kostnader eller
ressursforbruk skal sikres gjennom prosessen.
Sterk støtte til ETT Bærums felles mål og de tjenes tespesifikke målene

1 Handlingsprogram 2016 - 2019 vedtatt 16. desember 2015 side 4
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3.2.2 Føringer fra Regjeringen
Føringene fra Regjeringen gjennom « Digital agenda for Norge » trekker opp forventninge ne til hva
innbygger e og næringsliv skal oppleve , slik som vist på figuren under (hentet fra Digital agenda for
Norge) :

Retningen og ambisjone n for regjeringens politikk er også formulert slik:

Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe d en vet.
Du trenger ikke søke om noe du har rett til.
Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt.
Du får svar digitalt.
Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn.
Du kan enkelt få vite hva offent lig sektor vet om deg og hvem som har sett denne
informasjonen.

Regjeringen følger opp med årlige Digitaliseringsrundskriv .

Disse konkrete kravene gir tydelig retning for hva brukere av kommunens tjenester skal kunne
forvente av kommunen og våre digitale tjenester.

3.2.3 Departementale føringer
De ulike aktørene i offentlig sektor bygger strategier og rammeverk med litt ulik tolkning av
re gjeringens føringer, og innbyggeren er prisgitt disse ulikhetene selv om det er innbyggere det
dreier seg om. Disse områdene går på tvers av forvaltningsnivåene og treffer også i stor grad
kommunal sektor . Viktige i digitaliserings s ammenheng er departementene Arbeids - og sosial (ASD) ,
Helse - og Omsorg (HOD), Kommunal - og modernisering (K M D ) og Kunnskaps departementet (KD) .

HOD og KD representerer de to tyngste mht. innflytelse over kommunens virksomhet og føringer
derfra omfatter ca. 75 % av komm un ens bruttobudsjett.

På dette grunnlaget – og for å ivareta innbyggernes intere sse i «en offentlig sektor» - e r strategien
inspirer t av føringene utarbeidet av Direktoratet for e - h else (e - helse) . «En innbygger – en journ al»
k an ses på som en annen måte å formulere «ett digitalt førstevalg innen helse ». Hensikten er å få e tt
samlet grep om de fundamental e end ring ene digitalisering en representerer innen standardisering,
endringsledelse, arbeidsprosesser, organisasjon og digital støtte . Ut over dette har e - h else definert
en arkitektur og driftsopplegg bla nt annet med bruk av nasjonale felles komponenter.

Føringene fra KD er fokusert på opplæring. Bærum har tatt vare på dette gjennom arbeidet med
Digital Skolehverdag . K D h ar ikke på samme måte som HOD gitt en helhetlig tilnærmingsmåte for

Fra Digital agenda for Norge:
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digital strategi for sin sektor .

Kommunal - og Moderniseringsdepartement et (KMD) har gjennom Difi , D irektoratet for forvaltning
og IKT, lagt vekt på standardisering av arbeidsprosesser som retningslinjer for
prosjektgjennomføring, gevinstrealisering, anskaffelse av IKT, kons ulentanskaffelser på d en ene
siden, og utviklet arkitektur og nasjonale felleskom ponenter på den andre.

KS’ reviderte digitaliseringsstrategi peker retning under føringene fra « Digital agenda for Norge » og
innenfor bruk av nasjonale felleskomponenter .

Bærum kommunes d igitaliseringsstrategi ligger tett opptil tilnærmingen fra e - h else f ordi dette g ir
kommunen en robust hovedretning som samtidig innebærer frihet til å kombinere gode elementer
fra øvrige departementer eller KS samarbeidet så vel som fra markedet.

Som en viktig del av strategien vil Bærum kommune

- være ledende i å ta i bruk nasjonale strategier, rammeverk og felleskomponenter
- aktivt bidra til utviklingsarbeidet på nasjonalt nivå, spesielt i tilknytning til helse og

utdanning

3.2.4 Teknologiske trender
Markedet tilbyr løpende forbedring av eksisterende, nye og ban ebrytende teknologier. «ETT Bærum
– digitalt førstevalg» kan gjennomføres på basis av tilgjengelig teknologi. Imidlertid er det rimelig å
anta at noen av nyvinningene vil bli stabilisert og praktisk tilgjengelig de nærmeste årene. Dette vil
lette gjennomføringen og redusere kostnadene.

Oversik ten nedenfor viser noen av de viktige tek nologiske trendene :

Banebrytende teknologier (vil normalt føre til betydelige endringer i arbeid s måter)

Plattform for involvering via sosiale media vil lette dialog med individer, utvalgt e grupper
eller alle innbyggere.
Maskinlæring vil « lære » å håndtere avvik fra fastsatte regler (f. eks. vedtaksprosesser) basert
på dokumentasjon av tidligere avvik.
Kognitiv ekspert / rådgiver vil forstå sammenhenger, forklare, anbefale, lære og samspille i
ulike sammenhenger.
Plattform for internett - av - ting vil lette innhenting og sammenstilling av data fra alle typer
sensorer. Dette muliggjør løsninger på tvers av tjenesteområder og leverandører.
Behandling av hendelsesdata er en felles « motor » for håndte ring av sensordata, tolking av
hendelser og varslinger.
Data - drevet beslutningsprosess der mønstre og sammenhenger i dataene danner
beslutningsgrunnlag snarere enn å betrakte bare transaksjonene
3D utskrift kan bli nyttig i undervisning, anskaffelse av reservedeler eller planlegging
Sterk bruker - indentifisering for store virksomheter vil gi h øy sikkerhet for at IT - brukeren er
den hun/han gir seg ut for å være og dermed på en bedre måte sikre personvern og
samtykke.
Blokkjeder vil flytte sikkerhetslogikken, bort fra brannmur (som beskytter « alt på en gang » ) til
sikkerhet knyttet til hvert informasjonselement og som samtidig legger til rette for felles
eierskap til data (kommunen og innbygger/bedrift) og letter flytting av data (mellom
forvaltningsnivåer og mellom kommuner).
Programvare for å definer e « alt » vil forenkle oppsett og drift av IT - løsninger. Muliggjør
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Digitalisering handler ikke primært om
teknologi, men innebærer omlegginger av
virksomheten som endrer
arbeidsprosesser, organisering, regelver k
e ller teknologi. Digitalisering handler
derfor i stor grad om styring,
organisasjonsutvikling og
ledelse. Dette må understøttes av ulike
virkemidler – juridiske , organisatoriske og
økonomiske
Digital agenda for Norge (8.2)

vedlikehold på dagtid og sømløs flytting av løsninger mellom fysiske steder.

Nye teknologier (vil forbedre eller foren kle)

Geografisk og stedsbestemt analyse v il lette planleggingsfunksjoner, f.eks. oppsøkende
virksomhet, renovasjon, infrastrukturvedlikehold. Videre lette presentasjon av data for
ledelse, utførende eller publikum .
Plattform for kundesamspill v il lette inn føring av digital dialog, selvhjelp, mestring, læring,
involvering og medvirkning .
Tverrgående saksbehandlingsverktøy v il lette saksbehandlingen ved sammensatt vedtak og
etterfølgende tjenester på tvers av enheter og sektorer .
Smarte r oboter v il muliggjøre « fysisk tilstedeværelse » på et annet sted enn innbygger
befinner seg, vil kunne utføre deler av arbeidsprosesser ( f. eks. løfte person ut av sengen)
Forutseende analyse v il « forutsi » ukjente hendelser i fremtiden, f.eks. behov for innsats inn e
et område eller på ett sted .
Verktøy for økt datakvalitet v il lette « datavasking/fjerne feilkilder » i store datamengder –
noe som blir sentralt særlig når sensorproduserte data øker kraftig .
Application programming interface (API) Markedsplass vil lette gjenbruk av data på tvers av
løsninger. Nødvendig for « ikke å spørre om det Bærum kommune /det offentlig vet » .
Internt plassert samling av 3. partsproduserte skydata vil lette gjenbruk av data samt bedre
tilgang til data ved driftsavbrudd hos 3. p art .
Sky formidlingstjeneste ( mekler/ markedsrolle) v il lette bruk av flere ulike 3. parts
produsenter av skyløsninger (Almen, privat eller hybrid) .

3.3 Digitalisering er mer enn teknologi
Digitalisering blir ofte betraktet som synonymt med teknologi og harde g evinster som automatiserte
arbeidsprosesser, robotisering, og derigjennom overtallige ansatte og innsparte midler. Disse
aspektene er en naturlig del av digitalisering, men gir ikke et fullstendig bilde.

Bærum kommune vil utnytte digitaliseringen til å forsterke
båndene til innbyggere, næringsliv og ansatte. Digitalisering av
saksbehandling og digitale elementer i tjenesteproduksjonen vil gi
helt nye muligheter for bruk av informasjon for å underbygge
gode innbyggertjenester , samskaping, legge til rette for s elvhjelp . .

Negativ oppmerksomhet knyttet til enkelt hendelser får lett
dominere ordskiftet om offentlige tjenester.
Gjennom digitalisering vil kommunen så vel som innbyggere og
næringsliv kunne få et stør re tilfang av dok umentasjon skapt
automatisk som kan bidra til innsyn i en mer transparent
tjenesteproduksjon.
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4 MÅLBI LD E « E TT Bærum – digitalt førstevalg»
Med utgangspunkt i utfordringene og føringene beskriver denne strategien et kommune -
overgripende m ålbilde som setter den enkelte innbygger, bedrift, lag eller forening i sentrum.

Målbildet legger til rette for digital dialog og samhandling for innbyggere i møte med kommunens
tjenester.

Målbildet tar sikte på å tilby selvhjelp, mestring og læring gjen nom tilgang på rolle - og
livssyklustilpasset eller hendelse s drevet og kvalitetssikret informasjon, verktøy og tjenester.

Med utgangspunkt i en felles beskrivelse av alle kommunens tjenester vil innbyggere ved hjelp av en
felles dialog og samhandling kunne orientere seg og motta lovpålagte eller vedtatte tjenester.

Det digitale førstevalget bygges opp rundt «Mitt Bærum», som forenklet kan beskrives som «min
mappe» der all informasjon på tvers av alle tjenester er lagret. Mine søknader, vedtak, avtaler og
dok umentasjon om leverte tjenester finnes der. Differensiert samtykke gir kontroll over bruken av
mine personopplysninger.

En vellykket realisering av målbildet vil oppfylle føringene fra Regjeringen.

Arkitekturen bak målbildet gir muligheter og åpninger f or effektiv bruk av tilgjengelig så vel som
forventet ny teknologi.
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5 DI GI TALI SE RI N G SMÅL OG D E LMÅL
Strategiens målhierarki tar utgangspunkt i kommunes visjon og de fire hovedmålene for Bærum
kommune. Digitaliseringsmål ene beskriver de resultater som skal opp nås for kommunen som helhet,
på tvers av nåværende tjenesteområder og til beste for de m kommunen er til for .

De langsiktige
d igitaliserings målene,
som er vist i figuren til
høyre.

Delm ålene skal være
klare nok til å gi
retning, samtidig åpne
nok til å gi rom for
tilpasning for å ta vare
på fellessatsing innen
KS, føringer og
løsninger fra
Regjeringen eller
utvikling av
tilgjengelige løsninger
i markedet.

5.1.1 Digitaliseringsmål 1: I nnbygger/bedrift/forening - Dialog og samhandling
« Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle , brukervennlig og sikre digitale tjenester for
dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning. »

Under dette målet vil innbyggere og bedrifter ha tilgang til:

Digital dialog og samhandling med kommunale tjenesteyte re
Egne ( person ) opplysninger inkludert muligheten for egenregistrering og muligheten til å
bestemme over bruk av dem (fullmakter og samtykkeerklæring)
Administrere egne valg av tjenester
Følge opp sine vedtak/planer på tvers av tjenesteområdene
Kunnskapsst øtte, beslutningsstøtte og prosess - s tøtte som er tilpasset egen situasjon
Digitale tjenester som understøtter mestring, dialog, medvirkning og selvhjelp
Innsyn, dialog og medvirkning i politiske og (relevante) administrative saker

Tjenestene skal så langt det er mulig preges av selvbetjening og automatiserte vedtaksprosesser.
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5.1.2 Digitaliseringsmål 2: Ansatte - Digitale elementer i tjenesteproduksjonen
« Bærum kommunes ansatte skal ved tjenstlig behov ha enkel og sikker tilgang til
innbygger/bedriftsopplysnin ger og effektiv støtte for sin oppgaveløsning . Tjenesteproduksjonen
skal støttes av digitale elementer . »

Under dette målet vil kommun ens ansatte (tjenest eytere) ved tjenstlige behov ha tilgang til:

Innbyggerens eller bedriftens tidligere, pågående og planlagte tjeneste r og har mulighet til å
gjøre nødvendige endringer
Innbyggerens eller bedriftens relevante vedtak og opplysninger uavhengig av hvilken tjeneste
de har mottatt eller kontakt de har hatt med kommunen gjennom et integrert
arbeidsverktøy , søm løst og rolletilpasset
Å etablere eller endre koordinert og helhetlig den planlagte tjenesteproduksjonen basert på
felles beskrivelse av alle tjenester på tvers av alle tjenesteområder
Beslutnings - , prosess - og kunnskapsstøtte integrert i sitt arbeidsverktøy basert på
standardiserte, oppdaterte og offentlige retningslinjer

Mål et inneholder digitale fysiske og logiske elementer i tjenesteproduksjonen, eksempelvis:

Velferdsteknologi, som alarmer, fuktsensorer, fallsensorer, bevegelse s ensorer , osv .
Sikringsteknologi, som digital adgangskontroll , overvåking, gjenkjenning, osv.
Opplegg for digital skolehve rdag, pleierhverdag, styring av søppeltømming, osv.
Mer og bedre integrert « tradisjonelle » dig itale elementer for vann, avløp, trafikk, osv.
Automa tisert saksbehandling , fjerne samarbeidsbarrierene (kontorsted, fysisk nærhet) og
tilrettelegging for optimalisert bruk av felles stabs - og støttefunksjoner.

Oppgaveløsningen skal, så lang t det er mulig, preges av helhetlige og del - automatiserte primær - o g
støtteprosesser.

5.1.3 Digitaliseringsmål 3: Ledelse og informasjonsdeling
« Bærum kommunes ledelse skal ha data og informasjon tilgjengelig for kunns kapsbasert
planlegging, styring og kvalitetsforbedr ing ».

Under dette målet vil kommun ens ledelse har tilgang til:

A nalyseverktøy og rapporter for å forbedre kvaliteten, tjenestesikkerheten og
ressursutnyttelsen
A nalyser og rapporter for å planlegge, styre og lede Bærum
kommune med hensyn til prioriteringer, kvalitet,
tjenestesikkerhet, ressursutnyttelse og beredskap
Næringsliv og allmen heten har i økende grad tilgang til
samtykkebaserte eller anonymiserte data innsamlet fra
kommunal tjenesteproduksjon som underlag for innovasjon; ny
virksomhet , samskaping eller tjenester som kan bygge videre
på og verdiøke våre tjenester med private elle r frivillige
institusjoner.

Til gjengeliggjøre data for bruk av enkeltpersoner,
bedrifter, foreninger, osv. skaper grunnlag for;
- Nye og verdiøkende tjenester
- F orsterking/utvidelse av kommunale tjenester
- Sømløs integrasjon av tjenester
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5.1.4 Digitaliseringsmål 4: Gjennomføring og gevinstrealisering
«Bærum kommunes innovasjon og gjennomføringskraft skal styrkes. Målet er å tilpasse styring,
organisering , kompetanseutvikling og finansiering av digitaliseringen slik at tjenesteleveransene
blir fremtidsrettede og bærekraftige.»

Dette målet omfatter:

Styringsmodellen skal realiser e langsiktig kommunal strategi, felles kommuneovergripende
prioriteringer og har tilstrekkelige virkemidler til å gi prioriteringene reelle
gjennomføringskraft
Styringsmodellen skal sikre at organisatoriske strukturer, finansierings - og leveransemodeller
effektiv t og fleksibel t utnytte r våre s amlede ressurse r .
Styringsmodellen sikrer god innfasing av nasjonale og kom munale felleskomponenter etter
hvert som de blir utviklet
Kompetanse og kultur bidrar til innovasjon, kontinuerlig endring og rask innføring av nye
løsninger.
Kompetanse og digitale ferdigheter må styrkes på alle nivå, fra den enkelte medarbeiders
bruk av støtteverktøy til ledelsens endringsprosesser (se også Strategisk kompetanseplan for
Bærum kommune).
Gjennom å påvirke utbredelse av digitale enheter , tele dekning og kompetanse for alle våre
målgrupper skal vi motarbeide et eventuelt digitalt «utenforskap».
Funksjonalitet som gjør det enkelt for innbygger eller bedrift å ha kontroll på egne
opplysninger og ivareta rettigheter. Tilgangsstyring, logging, mv. er virkningsfull.
Felles standarder, terminologier og kodeverk legger til rette for Interoperabilitet internt i
kommunen og tilrettelegger for effektiv samhandling med a ndre offentlige instanser og evt .
l everandørmarked et i tilgrensende økosystemer

F igur en på neste side sammenfatter digitaliseringsmålene og viser eksempler på en ytterlig ere
nedbrytning av delmålene :
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6 VI R KE MI D LE R OG TI LTAK F OR Å R E ALI SE R E STR ATE GI E N
« ETT Bærum – digitalt førstevalg » er en kommuneovergripende virksomhetsstrategi.

Gjennomføring av strategien forutsetter etablering av e n k ommuneovergripende styringsmodell for
digitalisering og IT herunder et klart mandat til den interne leverandøren; DigIT .

Med dette som utgangspunkt har kommunen gjennomført et betydelig taktskifte ved å:

- r eorganisering av DigIT
- r evidert samhandlingsmønster mellom DigIT og øvrige tjenesteo mråder
- r evidert kompetanse og kapasitetsplan
- forplikte seg til å følge beste praksis
- ha en k ommuneovergripende virksomhetsarkitektur
- ha en k ommuneovergripende informasjonssikkerhet og personvern
- ha et tilpasset opplegg for bruk av markedet - sourcing
- ha e t felles f inansiering sopplegg for digitalisering og IT

Kommunen fortsetter aktiv deltagelse i og påvirkning av forbedringsarbeidet mellom kommuner,
i nnen KS og statlige in itiativer, spesielt innen helse.
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6.1 Styringsmodell
Ny styringsmodell for digitaliseri ng og IT er etablert for å kunne realisere målene .

Styringsmodellen for digitalisering og IT er kommuneovergripende. Den skal bidra til å sikre :

at nasjonale føringer blir fulgt
at nasjonale felleskomponenter/løsninger blir brukt optimalt
gode kommunale tjenester for ansatte, innbyggere og næring sliv i et livsløps - eller
virksomhetsperspektiv
at rollefordelingen mht. ledelse og organisasjonsutvikling er klar
at sek torenes behov blir ivaretatt
at investeringene i IT og annen teknologi betra ktes helhetlig og understøtter Bærum
kommunes mål , helhetlig og samlet

Styringsmodellen angår alle a nsatte i kommunen . Alle ledere må forstå hovedelementene i
styringsmodellen og forholde seg lojalt til denne i sin ledergjerning.

Styringsmodellen kan sammenfattes i en kort versjon som populært kalles « steintavlene » :
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6.2 Nye DigI T
IT - organisasjonen er reorganisert pr. 1 september 2016 med formålet å kunne realisere den
kommende strategien. D igITs hoved innretning tar utgangspunkt i at «Vi skal bli god p å å drive
kommune » og tydeliggjøre sin rolle i forhold til de eksterne miljøer der teknologisk innovasjon og
utvikling finner sted . Organisasjonen er satt opp med klare roller, samhandling mellom rollene og
kompetanse/kapasitet.

Hovedmålet er å posisjoner e
DigIT som en likeverdig
partner med øvrige
tjenesteområder slik at
samarbeidet blir preget av
gjensidig utfordring for å
finne de beste
arbeidsprosessene,
organisering av arbeidet og
god systemstøtte. Dette
starter med rådgivning,
deretter utvikling (som ofte
vil innebære integrasjon av
løsninger) til daglige
tjenesteleveranser

Organisasjonsstrukturen er laget med særlig tanke på håndtering av det enkelte tjenesteområdets
behov så vel som evnen til å se helhet for kommunen.

DigITs arbeidsprosesser vil vær e kopi av eller lokal tilpassing av internasjonal og nasjonal beste
praksis for digitaliserings - og IT - arbeid.

Dette innebærer f.eks. bruk av kommunes prosjektmetodikk, samt innføring av to ulike arbeidsmåter
for utvikling (såkalt «bimodal» tilnærming) ;

Tradisjonell modus tilrettelagt for å ivareta store applikasjoner og løsninger med behov for
stor grad av pålitelighet og mer rigide driftsregimer . Sentral e stikkord er forutsigbarhet,
nøyaktighet og stabilitet – den såkalte «fossefalls» metodikken.
Smid ig modus mer egnet for hy ppige leveranser, skytjenester, microtjenester, osv. Sentrale
stikkord er smidighet, hurtighet og innovasjon.

Det understrekes at den ene metodikken ikke er «bedre» enn den andre, men at man må ha en
fleksibel holdning og velge den metodikken for utvikling som passer best til den aktuelle
løsningen/teknologien. Det finnes rammeverk og metoder for å få det beste ut av disse to
retningene, for eksempel «DevOps» som tar sikte på å forbedre hele tjenestelivsløp.

DigIT vil b ruke internasjonale rammeverket som TOGAF, ITIL, osv. for sine egne arbeidsoppgaver.
Dette vil lette gjennomføring av sømløs integrasjon av 3. part – som i de fleste tilfeller bruker samme
arbeidsprosesser internt og for andre kunder.
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6.3 Samhandling mellom DigI T og øvrige tjenesteområder
Samhandlingen mellom DigIT og de øvrige tjenesteområdene er sentral for å oppnå våre mål og bidra
til at kommunes nye prosjektstyringsmodell og revidert investeringsreglement blir nyttige verktøy.

DigIT har fra starten rolle n som rådgiver, deretter utvikler og langsiktig som tjenesteleverandør til de
øvrige tjenesteområdene . Ansvaret for tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering ligger til hvert enkelt
tjenesteområde. Det understrekes at DigIT er leverandør og ikke nødvendigvi s produsent av de ulike
tjenestene over tidslinjen.

Figuren viser hvordan prosessen fra ide, via utvikling til tjenesteleveranser skal gjennomføres.
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I 2020 vil ca. 50% av arbeidstagerne være « født digitale » ,
(Digital natives, Marc Prensky; Generation Y, born after 1979)

M ange ledere vil ikke være i denne gruppen.

Digitalisering av dialog/samhandling og økende grad av digitale
elementer i tjenesteproduksjonen krever økt digital kompetanse og
vil bi dra til økt digital kompetanse.

Systematiske tiltak må iverksettes for ledere og ansatte i Bærum
kommune :
- Systematiske tiltak for å skape nysgjerrighet og positive holdninger
til digitalisering og medfølgende endringer hos alle ansatte
- Verktøykassen « Selvhjelp og Mestring » må inneholde
opplæringstilbud og « help - on - demand »
- « Tradisjonell » veiledning som «Service sentret»

6.4 Kompetanse og kapasitet i Bærum kommune
Digitalisering av tjenesteproduksjonen vil i løpet av strategiperioden endre B ærum kommune til en
vesentlig mer d igital arbeidsplass. Kompetansebeh ovet vil endre seg og ikke minst kravet til digital
kompetanse hos lederne.

Digitalisering av tilbuds - og søknadsprosessene så vel
som forenkling og delvis automatisering av øvrige
administrative prosesser vil frigjøre kapasitet til andre
op pgaver. Digitalisering vil dermed også sette betydelig
høyere krav til mo bilitet i kompetanse samt tilpassing av
kapasiteten .

Krav til kompetanse og kapasitet i DigIT vil også endre
seg som følge av digitalisering av kommunes
virksomheter så vel som digitalisering av DigITs egen
virksomhet. Antall systemer og datavolumer som DigIT
kommer til å forvalte for kommune n s virksomheter vil
øke dramatisk de nærmeste 10 til 20 år , særlig drevet av
sensordata og automatisk dokumentasjon for eksempel i
form av bilder og lyd .

DigITs kompetanseplaner vil være preget av « Vi skal være god på å drive kommune » og derfor måtte
spisses mot dette mål et. I praksis vil det innebære en kompetansebevegelse mot de områder der det
skapes gevinst er, gjennom inngående kjennskap til kommunes tjenesteproduksjon og planer for
fremtiden. Digitaliseringen vil gi en rekke ansatte i Bærum kommune og DigIT spesielt e n plattform
for utvikling av kompetanse og ferdigheter.

6.5 Virksomhetsarkitektur
Gevinstene ved digitalisering er resultat av fornying og digital støtte til hver enkelt arbeidsprosess,
men kanskje viktigere er muligheten til å « se på tvers » av alle tjenesten e. Dette setter store krav til
virksomhetsarkitekturen – hvor arbeidsprosessene, systemer, data og sammenhenger blir utviklet og
beskrevet. Dette arbeidet må, til forskjell fra tidligere, være fra et kommuneovergripende perspektiv.

Det er i denne sammenhe ng behov for samordning av terminologi, der ett tjenesteområde har
etablert begreper som et annet tjenesteområde har andre ord for. Eksempel på dette kan være der
skoleområdet snakker om «elev og foresatte» bruker et helseteam «pasient og pårørende». For
k ommunen som helhet vil vi kanskje tjene på å «deprivatisere» terminologien og bruke en
fellesbetegnelse som « nærstående » .

Kravet om at innbyggere ikke behøver å oppgi informasjon på nytt som det offentlige allerede har, gir
strenge føringer til informasjo nsarkitekturen.

Styringsmodellen for digitalisering og IT beskriver de praksiser og prinsipper som skal følges og hvem
som beslutter kommunes virksomhetsarkitektur.
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6.6 Informasjonssikkerhet og p erson vern
Det er fundamentalt at kommunen etterlever kravene til informasjonssikkerhet . Dette gjelder enten
kravene er implisitt definert gjennom lov/forskrift eller ekspl isitt gjennom samtykke fra den enkelt
person.

Digitalisering av tjenesteproduksjonen vil resultere i store datamengder som vil inneholde
i nformasjon av ulike klasser av personopplysninger og grad av sensitivitet. Lovkravene mht.
behandling a v slike data er strenge allerede ved slutten av året 2016 . Fra 2018 vil imidlertid kravene
bli betydelig strengere og enkeltpersonene vil få nye rettighe ter mht. innsyn, sletting og flytting av
sine data ( GDPR ) .

Styringsmodellen for digitalisering og IT beskriver kravene og de praksisene som skal følges.

6.7 «Sourcing»: Produksjon og leveranse av digitalisering - og I T - tjenester
Formannskapet ble i sak 075/16 orientert om «Outsourcing av IKT»
Saken oppsummere med at tjenesteutsetting av større eller mindre deler av IKT i Bærum kommune
kan bety store gevinster for kommunene som helhe t. Samtidig pekes det på at det også er risiko i
dette og at utsetting av tjenester ofte er nærmest irreversible og dermed må ha et langsiktig
perspektiv. Det vises til det pågående omstillingsarbeidet, herunder utvikling av nye DigIT,
strategiplaner og s amarbeidsprosesser, som gjennomføres innenfor området. Dette vil legge
forutsetningene for en fremtid der en balanse mellom egenproduserte og anskaffede tjenester utgjør
et mer fleksibelt og behovstilpasset leveranseapparat for digital tjenesteutvikling .

D igIT skal i henhold til Styringsmodell for digitalisering og IT være kommunes kanal for alle
anskaffelser i forbindelse med digitalisering, IT og tilgrensende teknologi.

Strategiens føringer for øvrig så vel som markedets modning gir andre og økte mulighet er for bruk av
3. part mht. produksjon av digitaliserings - og IT - tjenester. Kommunen vil aktivt søke å benytte
nasjonale offentlige komponenter/leveranser så vel som kommersielle aktørers tjenester i det
samlede leveransebildet.

Det er for lengst lagt som strategisk føring at nye IT - løsninger i Bærum skal ta utgangspunkt i
standardsystemer, ikke egenutvikling.

I en stadig akselererende utvikling er det ikke realistisk eller ønskelig at
DigIT kan representere spisskompetanse på alle teknologiområder. Det
DigIT skal være gode på, er hvordan en kommune drives og hvordan
disse behovene kan løses teknologisk i samspill med markedet og
helheten i kommunen. Vi vil derfor vri vår leveransemodell og ta i bruk
markedet på en helt annen måte, slik at vi får tilgang til ideer,
kompetanse, løsninger, tjenester, programv are og utstyr. Spesielt
legger vi vekt på å benytte felleskomponenter, strategier og
rammeverk.

Grunnlaget for bruk av markedet fremkommer som en følge av:

hva – et resultat av arkitekturbilde og vedtatt prosjektportefølje
hvordan – bruk av Bærum kommunes prosjektmodell, arbeidsprosesser som ITIL, osv.
hvorfor – for å få tilgang til leveranser og redusere kostnader (med fokus totale kostnader
over levetid)

Kiler til løsninger, komponenter,
kompetanse og kapasitet :

Åpen og begrenset anbudskonkurranse
Dynamisk innkjøpsordning
Konkurransepreget dialog
Innovasjonspartnerskap
Rammeavtaler
Elektronisk auksjon
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hvem – innen kommunen, Norge og globalt

Kommunens modeller for anskaffelser har vært begrenset, som fø lge av lovverket så vel som praksis.
En konsekvens av dette har vært reduserte muligheter for å ta i bruk nettopp nye ideer og løsninger.
Fra og med 2017 er forskriftene endret og flere modeller for samskaping er tilgjengelige. DigIT og
kommunes anskaffels esenhet vil sammen bruke dette mulighetsrommet og bygge den nødvendige
kompetansen på hvordan vi kan utnytte dette til beste for innovasjon, utvikling og effektiv drift av IT -
tjenester i kommunen.

Det langsiktige målet er sømløs sammenkobling av egenprodu serte og 3. partsproduserte tjenester
og prosjektleveranser.

Oppsummering

Tegningen oppsummerer konsekvensen
av disse føringene:

økt bruk av de offentlige,
nasjonale felleskomponenter og
tilhørende produksjon
økt bruk av privat/3. parts
løsninger, prosjekter og
tjenesteproduksjon
minimalisere med egen
produksjon der stordriftsfordeler
finnes hos andre

6.8 Finansiering
Retningen som er beskrevet i denne
strategien ble formulert i overskrifter i
LDIP 2017 - 2036 og mer detaljert i HP
2017 - 2020 .

De langsi ktige rammene for investering og
driftskostnader er estimater. Det
konkrete arbeidet med hensyn til
alternative realiseringsstrategier, mulige
samarbeidsparter og teknologi valg er
naturlig nok ikke foretatt. Tilsvarende
gjelder klargjøring av konkrete gev inster i
forbindelse med de ulike tiltakene.

Om vi legger Produktivitetskommisjonens gevinstframpek mht. digitalisering av kommunale tjenester
til grunn vil disse investeringene være både rentable og nødvendige . Gjennomføring av denne
strategien vil dermed kunne gi et godt bidrag til å løse kommunens forventede demografiske og
økonomiske utfordringer.
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7 AN D R E VI KTI GE F OR H OLD F OR Å LYK K E S
7.1 S kytjenester
Skytjenester blir ofte brukt som synonym for digitale tjenester produsert av 3. part. Imidlertid er den
formelle definisjonen vesentlig bredere og innebærer et generelt rammeverk for leveranse av IT -
ressurser . Skytjenester spenner fra
tilgjengeliggjøring av komplette
fagsystemer til spesifikk maskinvare.
Tjenesten kan produseres internt eller
hos 3. part . Den nasjonalt og globalt
anerkjente definisjonen av skytjeneste
kommer fra USA/Departme n t of
Commerce (ref. NIST ). Denne brukes
også i Nasjonal strategi for skytjenester .

Skytjenester , egen2 og 3. partsproduserte, har i lengre tid vært en naturlig del av Bærum kommunes
leveransemodell. N oen fag - systemer krever bruk av tilhørende eksternt produsert skytjeneste.

Fremtidig bruk av skytjenester må ta hensyn til følgende spesifikke forhold i Bærum kommune :

Målbildet, ETT Bærum – digitalt førstevalg, og de fire d igitaliseringsmål ene gir klare føringer
mht. fremtidig arkitektur. S t rategien gir d erfor minimumskrav f.eks. gjenbruk av informasjon,
samtykkehåndtering , osv. Dette gir føringer for hvilke kriterier som skal oppfylles for hver
enkelt sky så vel som samhandlingen mellom skyene.
Den strategiske retningen mht. gjenbruk av logikk og løsninge r fra eHelse kan gjennomføres
på flere måter, en av dem er gjenbruk av deres løsninger og leverandører. Dette vil i så fall ha
stor betydning for total IT - arkitektur og gjenbruk av deres skyleverandører. Dersom flere
kommuner beslutter samme strategiske re tning som Bærum, kan det danne s ytterligere
grunnlag for felles stordrift.
Den forestående r enoveringen av Kommunegården, planlagt oppstart medio 2018, fører til at
DigIT må flytte sine egenproduserte skytjenester (så vel som resterende produksjonsmiljø) t il
en annen midlertidig eller permanent lokasjon.
Kommunen må i tillegg oppfylle lovpålagte krav til f.eks. personvern (inkl. nye rettigheter fra
mai 2018), arkivverdig informasjon, sikkerhet, beredskap, osv .

Fremtidens skytjenester skal, som for alle virk somheter, i tillegg bidra til følgende gevinster:

mer kostnadseffektiv leveranse
økt fokus på kjernevirksomheten
økt fleksibilitet
bedre sikkerhet gjennom mer profesjonelt og standardisert opplegg hos leverandør
lavere terskel for innovasjon
redusert klimaavtrykk fra IT drift

Valg av eksternt produsert skytjeneste er løsningen dersom tjenesten, sammenlignet med
egenproduksjon, tilfredsstiller følgende:

Minimumskravene
Lavere kostnader (livsløp)

2 Nær samtlige av DigITs egenprodusert leveranser tilfredsstiller hovedkriteriene for privatsky.
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Økt fokus på kjernevirksomheten
Økt fleksibilitet (hurti ghet, skalerbarhet, plattformuavhengighet, osv.)
Økt sikkerhet (tilgang til kompetanse, kapasitet, tilgjengelighet 24/7, osv.)
Lavere terskel for innovasjon
Grønnere IT

Før de langsiktige rammene er på plass, vil vi være tilbakeholden mht. inngåelse av lan gsiktige
forpliktelser med 3. parts produserte sky tjenester .

7.2 Tjenestedesign ( « Brukerreiser » )
Bærum kommune har ta tt i bruk t jene stedesign også omtalt som brukerreiser ; en brukersentrert og
helhetlig utviklingsmetode. Metoden understøtter målbildet med brukeren i sentrum for :

u tviklingsprosessen e
å se hele tjenestetilbudet fra bruker ens perspektiv
foreta tjenestedesign på tvers av organisatoriske grenser

Hensikten er å gi tjenestedesignerne en arbeidsprosess med fokus på
å utvikle mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester . Ved hjelp av
denne metoden bør tjenestene svare på brukernes reelle behov .

Et sentralt steg i arbeidsprosessen mht. gevinstrealisering er avvikling
av tidligere tjenester, arbeidsmåter og systemer.

8 H OVE D AM BI SJON E R 2017 - 2020
Digitaliseringsstrategien innebærer en kommuneovergripende
tilnærming til investeringer, driftskostnader og gevinster. Tabellene under gir en foreløpig oversikt
over noen viktige sektorvise og felles ambisjoner for perioden 2017 - 2020. Som det framgår av listen
er behovene innen flere sektorer sammenfallende og under støtter dermed strategien «ett B ærum». I
tråd med digitaliseringsstrategien vil arbeidet med den videre bearbeidingen av ambisjonene
samordnes og resultere i konkrete prosjekter.

Hoved ambisjoner innen BAUN

Område Hovedambisjoner Formål
Barnehage Dialog med nærstående

(foreldre)
Digital dialog og samhandling med barnas
foresatte

Barnehage Trådløst nett i barnehage Muliggjøre nye læringsformer, bruk av
administrasjonssystem og støtte for PP -
tjenesten.

Barnehage Pedagogisk innhold/
læringsressurser

Utvikle nye læreformer

Barnehage Barnehageadministrasjon Forenkle og automatisere administrative
oppgaver og frigjøre tid til
kjerneoppgaver.

Bedre styringsinformasjon for å øke
sikkerhet og kvalitet.

Overgang mellom
barnehage og skole

Sømløs informasjonsovergang Forbedre grunnlaget for skolestart og ta
vare p å historikk

Skole Nettbrett 1:1 Tidsriktig og relevant læring til elever
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Skole Skole - og SFO - administrasjon Forenkle og automatisere administrative
oppgaver og frigjøre tid til
kjerneoppgaver.

Innhente bedre styringsinformasjon.
Skole Læringsressurser Best mulig forvaltning av ressurser,

kontrakter og leverandører
Skole Læringsplattform God styring og vurdering av elevers læring
Skole Delingsplattform Godt samarbeid og deling av kunnskap

mellom lærere
Skole Dialog med nærstående Trygg og sikker kommu nikasjon og

samhandling mellom hjem og skole /SFO
Samhandling mellom
skole og barne - og
ungdomstjenestene

Elektronisk samhandling
mellom tjenesteområdene i
kommunen

Godt og effektivt samarbeid basert på god
informasjonsflyt mellom
tjenesteområdene

Overgang til
videregående skole

Sømløs informasjonsovergang Forbedre grunnlaget for skolestart og ta
vare på historikk

Barne - og
ungdomstjenestene

Dialog med nærstående Digital dialog og sam handling med barna
og deres nærstående

Egen mestring
Barne - og
u ngdomstjenestene

Nytt administrasjonssystem
for barnevernvakta

Ivareta krav til dokumentasjon og
informasjonssikkerhet og understøtter
nye måter å jobbe på.

Barne - og
ungdomstjenestene

Nyt t administrasjonssystem
for PP - tjenesten

Effektiv støtte til dagens arbeidsrutiner i
PP - tjenesten

Barne - og
ungdomstjenestene

Nytt administrasjonssystem
for barnevern (felles prosjekt
med samarbeidskommuner og
Bufdir)

Effektiv og god støtte til nye måter å
jobbe på.

Ta i bruk nytt kvalitetssystem i sektoren
rett inn i sa ksbehandlingsløsningen

Barne - og
ungdomstjenestene

Nytt administrasjonssystem
for brukere, avlastere og
støttekontakter

Forenkle og automatisere dagens
arbeidsrutiner og frigjøre ressurser til
kjerneoppgaver

Barne - og
ungdomstjenestene

Elektronisk samhan dling
mellom tjenesteområdene

Tidlig identifisering av utfordringer med
mulighet for tidlig innsats

Helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud til innbyggere

Hovedambisjoner innen BIOM

Område Hovedambisjoner Formål
BIOM Automatisert saksbehandling Økt produktivitet og tjenestekvalitet
BIOM Velferdsteknologi Utrulling av sensorteknologi for forenkling

og forbedring av arbeidsprosesser.

BIOM Brukerdialog og medvirkning Digital dialog og samhandling. Dra nytte
av kompetanse og erfaring fra
innbyggere, næringsliv, pårørende og
medarbeidere
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BIOM Økt mestring og
selvhjulpenhet.

Målrettet bruk av teknologi skal øke
mulighet for mestring og selvhjulpenhet,
og bidra til at brukerne kan bo lengre
hjemme

BIOM Involvere nærstående/
frivillige

Samskaping. Økt involv ering av frivillige
og pårørende i tjenesteyting og
formidling.

BIOM Samorganisert og helhetlig
aktivitets - og arbeidstilbud

Økt integrering, forebygging av
utenforskap og koordinering av tilbud

BIOM Digital arbeidsflate til alle Nå alle medarbeidere, effektivisering av
arbeidsprosesser

Hovedambisjoner innen MIK

Område Hovedambisjoner Formål
Renovasjon RFID merking av søppelkasser Forbedret innhenting, serviceforbedring

og informasjon
Transport Flåtestyring Forbedre utnyttelsen av bilparken

(inklusive utslippsfri/el - bilpool)
Transport Sykkeltelling Mer bruk av sykkel
Vann og avløp Automatisering av

forbruksinnhenting og
avregning

Mer effektiv arbeidsprosess

Byggesak Effektivisere/automatisere
saksbehandlingen

Mer effektiv og rask ere arbeidsprosess .
Forenkle dialog med innbyggere og andre
interessenter i plan - og byggesaksarbeid

Miljøplan /plan
oppfølging

Effektivisere/automatisere
saksbehandlingen

Mer effektiv og raskere arbeidsprosess

Vann og avløp Skallsikring og oppgradering
av styringssystemer

Sikre samfunnskritisk infrastruktur

Kommunalteknisk Effektivisere og automatisere
saksbehandling og feltarbeid

Bedre og mer effektive prosesser

Geodata Nytt opplegg for drift av
geodatasystemer

Bedre og mer effektive prosesser

Klimak lok Klimagassrapportering Rapportere kommunens utslippsdata

Hovedambisjoner innen OU

Område Hovedambisjoner Formål
Økonomi Full bruk av EPOS. Utrede og

evaluere evt . erstatning av
Basware og egenutviklet
løsning faktureringsløsning,
Factum.

Maksimalisere gevinsten av foretatt
investering, ved å ta i bruk eksisterende
løsninger erstatning av egenutviklet
programvare for å redusere risiko og
legge grunnlag for OSS.

Økonomi Nøkkeltall og
virksomhetsstyring

Standardisere for enklere uttrekk,
sa mmenfatning, visualisering og analyse
av den enkelte sektors
styringsinformasjon
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Anskaffelse Implementere ny løsning for
automatisert
anskaffelsesprosess

Fokus bestilling og varemottak, ‘resten’
automatisert innenfor definerte
kategorier

HR Moderne og fremtidsrettet Mer effektiv og raskere arbeidsprosess
HR Digital arbeidsflate til alle Nå alle medarbeidere
HR Lønn, implementere ny

versjon av LØP med bla
utvidet internett tilgang

Mer effektiv og raskere arbeidsprosess for
bla . automatisering av tidsre gistrering og
kjørebok

Eiendom Første fase; konsekvensutrede
Rehabilitering av Rådhuset og
Kommunegården, inkl
forberedelse til flytteprosess

Digitalisering og standardisering av
arbeidsplasser

Eiendom Im plementere nye versjon av
administrasjonssystemet , og
muliggjøre mer effektive
arbeidsprosesser

Ta i bruk forbedret funksjonalitet for å
oppnå effektivisering

Eiendom Adgangskontroll/Digitale
nøkler

Mer effektiv og raskere arbeidsprosess

Eiendom Bruker/leietagerskifte Mer effektiv og raskere arbeidsprosess
Strategi Standard prosjektmodell Mer effektiv og raskere arbeidsprosess
Strategi Standard prosjektmodell Mer effektiv og raskere arbeidsprosess

Innbyggerinvolvering Digital dialog og samhandling
DigIT Ta i bruk videokonferanse Redusere behovet for fysiske reiser for

møtedeltakelse, oppmuntre til bedre mer
visuell dialog enn ved bruk av telefon

DigIT Trådløst nettverk for
innbyggere ved alle
Kommunes lokaliteter

Tilby mulighet for bedret digital
samhandling

F ellesambisjoner og infra struktur

Område Hovedambisjoner Formål
Selvhjelp Mitt Bærum Praktisk veiledning for mestring og

selvhjelp basert på kvalitetssikret
informasjon og kunnskapsstøtte.

Læring Mitt Bærum Læringsressurser og beslutningsstøtte for
bedre mestring.

Dialog og
samhandling

Mitt Bærum Digital dialog og samhandling mellom
innbygger og kommunale tjenesteytere,
samt mellom kommunens ansatte.
Muliggjør medvirkning, tidslinje og planer.

Varsling Digitale elementer i
tjenesteproduksjonen

Økende grad av felles innhenting av
varsler og styring av korrigerende innsats.

Dokumentasjon Automatisert saksbehandling,
tjenestekalender

Automatisk dokumentasjon etter hvert
steg i arbeidsprosessen. Muliggjør innsyn
og medvirkning.

Tilbud/påmelding/
søknad

Tjenestekatalog,
egenregistrering og valg av
tjenester

Forenkler søknadsprosessene.
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Klimaklok Informasjon
Arbeidsplattform
IT - drift

Bidrar til klimakloke valg
Digitale arbeidsplasser
Grønn IT

Robust drift Hyperkonvergert maskinvare Sikre sømløs overgang mellom egne
datasentre og muliggjøre vedlikehold på
dagtid.

Robust drift Kapasitet Sikre tilstrekkelig kapasitet. I forkant, av
behov for datalagring og behandling

Robust drift Bruk av 3. parts produksjon Sørge for rett prioriteri ng av egne
ressurser og sikre økonomiske fordeler av
stordrift .

Sikker drift Videreutvikle egne og 3. parts
skytjenester

Sørge for etterlevelse av forskrifter og
planlegge for kommende krav

Utflytting
Kommunegården

Etablere alternativt/nytt
datasenter

Muliggjøre utflytting sommeren 2018

9 G E VI N STE R OG RI SI KO
9.1 Gevinstbilde
Gevinstene som følge r av de nne strategien vil finnes i ulike dimensjoner :

Mer effektiv saksbehandling og tjenesteleveranser – som kan bety lavere kostnader og
frigjort arbeidskapasitet til andre oppgaver
Bedre kvalitet i saksbehandling og tjenesteleveranser
Bedre tilgjengelighet
Digital dialog og samhandling
Økt bærekraft
Økt fornøydhet. Bedre omdømme blant innbyggere og ansatte – « det er godt å bo eller
arbeide i Bærum » .

Gevinstene skal så langt det er mulig knyttes opp mot en organisatorisk enhet og måles. Men som en
konsekvens av «Ett Bærum» må vi i noen tilfelle r forvente at flere eller alle organisasjonsenheter
samlet er ansvarlig for gevinstrealiseringen – og i slike tilfeller bør det kanskje utpekes en leder som
ansvarlig for hel he ten. Dette blir tatt inn i gjennomføringen av felles prosjektmodell for Bærum
kommune.

Statlige utvalg, som Produktivtetskommisjonen3 og andre har estimert effektene av digitalisering av
kom munal tjenesteproduksjon. Anslagene varierer , men ligger på noen områder på ca. 20%. Det
økonomiske gevinstpotensiale t forsvarer antakelig dermed de foreslåtte investeringene.

9.2 Samskaping
Utfordringene kommunen vil møte (LDIP ) krever nytenking mht. samskaping eller samproduksjon av
tjenester.

3 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd ( 16.4.1 Effektiviteten i tjenesteproduksjonen) og Ved
et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi ( 1.6 Arbeidsmarkedet i omstilling),
Innovasjon i omsorg ( 7.3 Velferdstekn ologi – muligheter og gevinster)
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I forbindelse med
digitaliseringen må kommunen
fastsette det naturlige omfang
av de kommunale tjenester og
hvor langt og på hvilken måte
kommunen legger grunnlaget
for samskaping med innb ygger,
næringsliv, frivillige og
pårørende. Kommune spiller
også her en vesentlig rolle som
premissgiver og tilrettelegger.

Digitaliseringen vil prinsipielt
omfatte all saksbehandling og
svært mange av kommunens tjenesteleveranser. Videre vil kommunen kunn e tilrettelegge for at:

innbygger eller bedrift selv kan utføre oppgaver kommunen tradisjonelt har utført
bedrifter eller frivillige kan påta seg verdiøkende tjenester
p årørende eller andre kan bidra til bedre brukeropplevelse

På denne måten vil de n tradis jonelle kommunerollen bli utfordret og kan tilpasses de krevende
utfordringene en har foran seg.

9.3 B ærekraftige valg og handlinger
Digitalisering av saksbehandling, digitale elementer i tjenesteproduksjonen så vel som bidraget til
digitalisering av Bærumssam funnet kan være viktig e grep for økt bærekraft . Målene vil antakelig ikke
kunne nåes uten nettopp digital støtte til operasjonalisering. Involvering og kommunikasjonen med
innbygg ere og næringsliv vil i økende grad skje digitalt.

9.4 Etikk
Digitalisering medf ører nye etiske problemstillinger på flere områder, for eksempel innen
personvernet – for eksempel innen informasjonssikkerhet eller GPS - overvåkning.

Digitalt basert samskaping vil sannsynligvis også reise nye etiske problemstillinger knyttet til hva
Bærum kommune skal ta ansvar for eller stå inne for.

Ny e problemstillinger d ukker opp knyttet til d igital tilstedeværelse i klasserom , lagring av bilde og lyd
som dokumentasjon, osv.

Vi må kunne balansere en « føre - var - hold n ing » opp mot « behovet for å utfordre eksisterende
tankesett » , og kunne gi innspill til modernisering av praksis, lov er og forskrifter.

Disse forholdene må ivaretas i videreutvikling og o ppfølging av kommunens etiske r etningslinjer
(«Etisk standard») og andre relevante styringsdokumenter .

9.5 Risiko
Digitalisering av saksbehandling og tjenesteproduksjon i Bærum kommune vil kunne gi store
gevinster, men kan også re sultere i endret eller forsterke t sårbarhet. ETT Bærum med digitalt
førstevalg er naturlig nok helt avhengig av tilgang på operative systemer og data , på både faste og
mobile arbeidsplasser . Med økt integrasjon mot de «digitale økosystem» kommunen er en del av, vil
dette dessuten innebære sårbarhet på områder vi har liten eller ingen innflytelse , f.eks. innen
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telekommunikasjon.

Dette kan i sin tur føre til sårbarhet på områder som:

Tilgang på systemer og data
Data på avveie
Uautorisert endring av data
Uautorisert bruk av d ata

Bevissthet omkring informasjonssikkerhet og personvern, et r obust forvaltnings - og driftsmiljø for
systemer og data er helt nødvendig for å imøtegå digitale trusler . Kommunen vil legger flere og flere
egg i samme kurv og må derfor sørge for relevante tiltak for å redusere risiko.

En digital krise kan oppstå når viktige digitale systemer svikter og konsekvensen av bortfallet rammer
mange. Krisen får betydelige konsekvenser for samfunn, næringsliv og individer. En krise defineres
som en hendelse som har potensial for å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å
utføre viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at samfunnssikkerheten
eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller overskri der kapasiteten
og/eller kompetansen til den organisasjonen som i utgangspunktet har ansvaret for denne4.

Bevissthet omkring beredskap og kontinuitetsplanlegging er helt nødvendig for å sikre god e,
koordinerte og forhåndsplanlagte tiltak for å håndtering a v faktiske hendelser.

Digitalisering av saksbehandling og tjenesteproduksjon innebærer en betydelig omstilling for de aller
fleste ansatte og alle ledere i Bærum kommune. Utviklingen vil gå over flere år . Slike store
omstillingsprogrammer medfører et sett av risikoer under endringsperioden. Følgende forhold må
være en del av den daglige agendaen:

Ledelsesfokus og eierskap
Gjennomføringskraft; prosjekt og programledelse
Stor grad av involvering og medvirkning fra ansatte og deres tillitsvalgte
Tid, ressurs og økonomikontroll

Krevende endringsprosjekter kan medføre et for stort fokus innover i organisasjonen. Digitalisering
av saksbehandling og tjenesteproduksjonen har først og fremst til hensikt å skape et bedre Bærum
for innbyggere, næringsliv og andre. Di sse målgruppene må stå i fokus og involveres i hele prosessen
og or ganisas jonens fokus må forbli på « dem vi er til for » .

1
4

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn
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10.10.2017   17/24371 17/192954 
Saksbehandler: Harald Hjelde 
Saksansvarlig: Nina Bønsnes Røed 
  

 

Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. 

Formannskapet 17.10.2017 191/17 

Eldrerådet 07.11.2017 052/17 

Funksjonshemmedes råd 06.11.2017 056/17 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 16.11.2017 098/17 

Hovedutvalg for barn og unge 14.11.2017 094/17 

Hovedutvalg for bistand og omsorg 15.11.2017 104/17 

Formannskapet 28.11.2017 225/17 

 
 

 

Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien 
 
 

 

Formannskapet-28.11.2017- 225/17 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 

digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 

herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike 
digitaliseringsinitiativene. 

 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-16.11.2017- 098/17 

Innstilling: 
Saken tas til orientering 
Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien 
«Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, herunder 
med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-15.11.2017- 104/17 
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Innstilling: 
 
1. Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 
digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, herunder 
med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 

Hovedutvalg for barn og unge-14.11.2017- 094/17 

Innstilling: 
Saken tas til orientering 

1. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 
digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  

2. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 
herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 

Eldrerådet-07.11.2017- 052/17 

 
Vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

2.  Det må legges til rette slik at også eldres behov blir ivaretatt på en god måte.     

 

 

 

 

Funksjonshemmedes råd-06.11.2017- 056/17 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: 
Alle innbyggerne i Bærum skal ha tilgang til digitale tjenester. Bærum kommune vil sikre 
realiseringen av digitalt førstevalg og av selvbetjeningsløsninger. Funksjonshemmedes råd stiller 
spørsmål til hvordan en del personer med nedsatt funksjonsevne (spesielt psykiske 
utviklingshemmede) vil mestre å benytte seg av disse tjenestene og ber om at ansikt til ansikt tid 
fortsatt vil være tilgjengelig. 
Funksjonshemmede bør få særskilt tilrettelagt  opplæring i bruk av digitale verktøy.   
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Formannskapet-17.10.2017- 191/17 

Vedtak: 
Saken behandles over flere møter. 

 

Hovedutvalg for barn og unge-14.11.2017-094/17 
Innstilling: 
Saken tas til orientering 

1. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 
digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  

2. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 
herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
1. Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 

digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 

herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
 
SAKEN I KORTE TREKK 
Digitalt førstevalg er en av satsingene i Handlingsprogrammet for 2018-2021. Gjennom digitalisering 
skal det legges til rette for økt verdiskapning og innovasjon i hele kommunen. Handlingsplanen for 
digitaliseringsstrategi 2018-2021 skal bidra til at innbyggere, bedrifter, lag/foreninger og ansatte får 
et reelt digitalt førstevalg. 
 
Rådmannen anbefaler at Formannskapet behandler saken og at den deretter sendes til orientering i 
hovedutvalgene. 
 
Tidligere behandling 
 
Kommunestyrets vedtok 29.03.2017 (Sak033/17):  

1. Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune vedtas.  
2. Bærum kommune skal bidra aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 
fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for 
eget utviklingsarbeid.  
3. Rådmannen bes legge frem en handlingsplan for Digitalisering og IT 2018 til 2020 med mål 
og konkretiseringer i tilknytning til HP 2018-2021.  

 
Formål og bakgrunn 
Handlingsplanen bygger på digitaliseringsstrategien «Ett Bærum, digitalt førstevalg», som ble 
vedtatt av Kommunestyret 29. mars 2017. Formålet med planen er å synliggjøre hvordan 
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digitaliseringsmålene i strategien skal nås. 
 
Redegjørelse 
Med vedtak av digitaliseringsstrategien har kommunen satt høye ambisjoner for hvordan teknologi 
skal utnyttes som aktivt virkemiddel i innovasjon og utvikling av fremtidens kommune, og hvordan 
Bærum ønsker å være en medspiller og bidragsyter også nasjonalt. 
 
Handlingsplanen er utviklet for å svare ut hvilke konkrete initiativ det arbeids med for å realisere 
målene i strategien, men reflekterer samtidig den kartleggingen som er gjort av innspill for digitale 
løsninger sett fra sektorenes side – helt uavhengig av hovedmålene i strategien. Behovene varierer 
fra enkle apper til store fagsystemer. I handlingsplanen er likeartede behov samordnet i tiltak som 
er sektorovergripende, i overensstemmelse med de vedtatte strategiske målene. Innspill som er 
spesifikke for hver sektor er listet opp for hver sektor. 
 
Utviklingen rundt oss går stadig hurtigere. Nye teknologier som kunstig intelligens, automatisering, 
sensorer og stordata inngår i tilbud næringslivet kan gi i dag og i morgen, med konsekvenser det er 
vanskelig å forutse. Dette vil kunne medføre nye tiltak som ikke står i dagens plan. Endringer i tilbud 
og behov kan også medføre at tiltak utgår. Det vil derfor være behov for å revidere handlingsplanen 
slik at den fortløpende reflekterer behov og nye muligheter. 
 
Mange forventer at digitalisering skal hjelpe oss til å levere bedre tjenester på en mer effektiv og 
klimaklok måte. Produktivitetskommisjonen fastslår at dette utvilsomt er mulig, og i Bærum har vi 
et godt utgangspunkt. For å ta ut effektene av investeringer i nye digitale løsninger, er det helt 
vesentlig at arbeidet starter med å stille spørsmål ved hvordan oppgaver kan løses best mulig i 
fremtiden, og hva som er de grunnleggende behovene som skal løses ved hjelp av ny teknologi. Ved 
innføring av nye digitale løsninger, er det imidlertid helt avgjørende at organisasjon, arbeidsmetode 
og –prosesser tilpasses de nye digitale verktøyene. Det betyr også behov for å øke kompetansen på 
digitale løsninger. Digitaliseringen er først gjennomført når nødvendige prosesser er endret, ofte 
også nødvendige organisasjonsendringer og løsningen er tatt fullt i bruk. Hele denne prosessen 
omtales gjerne som «digital transformasjon». Dette er så avgjørende for å lykkes at det i planen er 
et eget prioritert tiltak for digital transformasjon. 
 
Handlingsplanen reflekterer også en viss grad av oppdemmede behov for IT-støtte som ikke alle kan 
sies å være digital transformasjon. Noen tiltak er for eksempel akutte behov for erstatning av IT-
systemer som har gått ut på dato og derfor helt nødvendige tiltak. 
 
For å lykkes med digitaliseringen, er det avgjørende at alle som befinner seg i Bærum har tilgang til 
de digitale tjenester som tilbys. Dette gjelder enten de er innbyggere, tjenestemottakere, elever, 
ansatte, ledere eller leverandører. Sensorer som vi i økende grad omgir oss med, for eksempel 
sensorer i parkeringsplasser, søppelkasser eller hjemme hos en bruker, er også avhengige av 
datanettverk. Det innebærer behov for en styrking av nettverksdekningen over alt der mennesker 
ferdes. 
 
Handlingsplanen er ambisiøs og reflekterer at digitalisering er et prioritert område i Bærum 
kommune. Selv om organisasjonen som helhet står bak tiltakene, er det riktig å påpeke at det ligger 
en stor grad av usikkerhet i tilknytning til gjennomføringen. Her er noen av risikofaktorene: 

· Manglende kapasitet og kompetanse i sektorene inkl. DigIT.  
Det handler om å ha riktig kompetanse og sette av tid til å gjennomføre gode 
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konseptutredninger og få på plass digitale løsninger som er effektive for innbygger og 
virksomheten. I neste omgang handler det om å ha kompetanse til å ta i bruk de nye 
løsningene. 

· Utilstrekkelig lederkraft til å gjennomføre nødvendige innovasjon og transformasjon i 
oppgaveutførelse, organisering og endringer i arbeidsprosesser. Digital transformasjon krever 
betydelig endringsledelse. 

· Avvike fra prioriteringen i planen uten at det er gjort en helhetsvurdering. Mange har 
interesser i planens aktiviteter og ønsker å få gjennomført sine tiltak. Noen tiltak er imidlertid 
grunnleggende og må på plass før andre tiltak kan gjennomføres. Andre tiltak er prioritert for 
å ivareta kommunens øvrige hovedsatsinger. Det er derfor avgjørende med en stram styring 
av digitaliseringsprosjektene. 

· Konsekvenser for drift av nye løsninger er ikke godt nok vurdert eller prioritert. Flere nye 
løsninger stiller større krav til avledede tiltak knyttet til for eksempel oppetid og 
lagringskapasitet, samtidig øker faste driftsutgifter til leverandørene med nye løsninger og 
flere brukere.  

· Forsinkelser utenfor vår organisasjon. Det kan være nasjonale fellesløsninger, 
samarbeidsprosjekter med andre kommuner/offentlige etater som tar lenger tid, leverandører 
som ikke kan levere ihht behovet. 

Alle disse forholdene krever høy oppmerksomhet og risikoreduserende tiltak må kontinuerlig 
vurderes. 
 
Økonomi 
De fleste tiltakene i handlingsplanen krever initiativ på ulike nivå for å realiseres. Innføring av digital 
skolehverdag trenger eksempelvis ikke bare anskaffelse av nye iPader. Samtidig må det investeres i 
mer robuste nettverk, tilgangsstyringssystemer og andre løsninger etc. Fordi dette er 
løsninger som inngår i større sammenhenger, er det vanskelig å isolere disse investeringene til det 
enkelte prosjekt. Realiseringsstrategi (investering i en ny løsning eller kjøp av en tjeneste) vil i tillegg 
påvirke om kostnaden vil fremkomme som drift eller investering. 
 
I handlingsplanen er det redegjort for hvilke av HP-pottene foreslått satt av til digitalisering, som 
bidrar til finansering av det enkelte tiltak, men det er ikke kvantifisert beløp. Mange av tiltakene 
befinner seg på et tidlig stadium, og må utredes nærmere. Historisk har den økonomiske 
planlegging av digitaliseringsinitiativ ikke vært godt systematisert, og økonomiske behov og 
følgekonsekvenser har dukket opp underveis i arbeidet. Gjennom at budsjettene nå er samlet under 
DigIT ligger forutsetningene til stede for mer helhetIig planlegging.  I tilknytning til innføring av ny 
prosjektmetodikk pågår det arbeid for utvikling av gode kalkylemodeller for vurdering av 
totaløkonomien for digitaliseringsinitiativ. Parallet utvikles en mer forutsigbar og robust 
finansieringsmodell for IT i Bærum som gir større grad av transparens og forutsigbarhet både DigIT 
og tjenesteområdene. Det er derfor i denne handlingsplanen ikke redegjort for de økonomiske 
implikasjonene av det enkelte tiltak, men rådmannen forutsetter at arbeidet skal realiseres innenfor 
de samlede rammene som ligger i rådmannens forslag til handlingsprogram. Til neste revisjon (til 
neste HP) vil rammeverket for økonomien for de enkelte tiltakene være videreutviklet og inngå som 
del av handlingsplanen.  
 
Tilbakeblikk på IT og digitaliseringsarbeidet 
Digitalisering og IT (DigIT) ble etablert som et eget direktørområde i rådmannens toppledelse fra 
januar 2015 og Harald Hjelde tiltrådte juni samme år. Området består av den tidligere IT-enheten og 
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Dokumentsenteret, men er gitt et betydelig utvidet tverrsektorielt mandat. I perioden fra høsten 
2015, har det vært fokus på å bygge et godt fundament for å kunne tilby innbyggere og ansatte 
digitale tjenester. Noe av det sentrale er: 

· Ny organisering av DigIT fra 1.9.2016. DigIT består av enhetene; Tjenesteleveranser, Utvikling 
og Rådgivning. Nytt i organiseringen er en forsterket Utviklingsenhet og en Rådgivningsenhet 
som har ansvaret for kontakten ut mot sektorene. 

· Styrende dokumenter for digitalisering – godkjent i november 2016 med etablering av 
digitaliseringsråd/porteføljestyre januar 2017.  

· Fra 2017 har DigIT ansvaret for alle kommunens digitaliseringsprosjekter og tilhørende 
investeringsmidler. 

· Digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg» ble vedtatt av kommunestyret i 
mars 2017 

· Etterspørselsoversikt – alle sektorbehov for IT og digitaliseringstiltak er samlet i en oversikt 
som viser kommunens samlede behov. 

· Etter at digitaliseringsstrategien ble vedtatt har det vært stor interesse for informasjon og 
foredrag om digitaliseringsarbeidet i kommunen samt ønske om å besøke Bærum. 

Viktige leveranser i perioden: 
· Nærmere 14.000 elever og lærere har fra januar 2015 frem til nå fått tilgang til og tatt i bruk 

nettbrett og digitale verktøy i opplæringen. I takt med utrulling av nettbrett, er det etablert 
mer robuste nettverk, tilgangsstyringssystemer og supportapparat.  
· Bærum kommune har testet ut ulike former for velferdsteknologi over flere år, men har i 

løpet av 2017 rullet ut dette i større skala. Gjennom prosjektet «Tryggere hverdag» får 
brukere i hjemmetjenesten teknologiske hjelpemidler som skaper bedre trygghet i 
hverdagen og bidrar til økt mestring og selvhjulpenhet. Prosjektet bidrar også til å 
redusere indirekte tid i hjemmebaserte tjenester og fører til mer effektive tjenester. En 
håndfull institusjoner har fått nye, moderne pasientvarslingsanlegg med ulike sensorer 
som bidrar til en økt trygghet for beboere og mer effektiv tjeneste. Videre utskifting av 
pasientvarslingsanlegg er planlagt på de gjenstående institusjonene.  

· Visma Profil er rullet ut som ny journal-løsning i hele Pleie og omsorg, og flere tjeneste-
områder i Helse og sosial. Med Profil har Bærum kommune erstattet en egenutviklet, snart 
20 år gammel løsning, med hyllevare fra leverandør som benyttes av svært mange 
kommuner i Norge. Løsningen har gitt bedre integrasjon og samhandling mot andre 
systemer og løsninger. 

· Legevakten har fått ny journal løsning. Denne løsningene har også gitt bedret integrasjon 
og samhandling mot andre systemer og tjenester. 

· Implementert nytt system for budsjettering, regnskap og økonomistyring – EPOS. Dette var 
en krevende prosess som krevde betydelig ressurser. 

I tillegg til det interne arbeidet, deltar Bærum kommune i flere sentrale nasjonale initiativ: 
· Det nasjonale E-helsestyret – Kommunaldirektør Kristin Weidemann Wieland 
· KommIT-rådet – Kommunaldirektør Kristin Weidemann Wieland 
· Styringsgruppen for Digisos – Kommunaldirektør Kristin Nilsen 
· Styringsgruppen for nasjonalt program for velferdsteknologi – Kommunalsjef Morten 

Svarverud 
· Programstyret i En innbygger en journal (EIEJ) – Direktør DigIT Harald Hjelde 
· Styringsgruppen for Digibarnevern – Sektoransvarlig IT BAUN Kristian Bergem 
· Deltaker i fagutvalget i direktoratet for e-helse (NUFA) – Spesialrådgiver Anne-Kristin Smilden 
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· Koordinerings- og prioriteringsråd plan, bygg og geodata – Overingeniør Roar Askeland 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 
I arbeidet med handlingsplan er det avholdt møter med alle kommunalsjef/direktørområdene. 
 
Beslutningspunkter 

1. Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 

digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 

herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
 

Vedlegg:  
171010_Handlingsplan_versjon 1_oktober2017 3751829 

 
 

      
 
 

Behandlingen i møtet 28.11.2017 Formannskapet 
 

Forslag fremmet av Signe Bakke Johannessen, MDG 
Ved realisering av digitaliseringstrategien skal den følge høyeste standard innen universiell 
utforming på digitale flater, slik at blinde, svaksynte og funksjonshemmende skal få lik informasjon 
tilgjengelig til lik tid. 

 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Signe Bakke Johannessens forslag ble enstemmig oversendt rådmannen. 

 

Formannskapet-28.11.2017- 225/17: 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 

digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 

herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike 
digitaliseringsinitiativene. 

 
Behandlingen i møtet 16.11.2017 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 
 

Votering: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-16.11.2017- 098/17: 

Innstilling: 
Saken tas til orientering 
Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien 
«Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, herunder 
med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
Behandlingen i møtet 15.11.2017 Hovedutvalg for bistand og omsorg 
 

Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for bistand og omsorg-15.11.2017- 104/17: 

Innstilling: 
 
1. Saken tas til orientering 
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 
digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, herunder 
med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
Behandlingen i møtet 14.11.2017 Hovedutvalg for barn og unge 
 

Votering:  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for barn og unge-14.11.2017- 094/17: 

Innstilling: 
Saken tas til orientering 

1. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med realisering av 
digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt førstevalg».  

2. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i tilknytning til HP 2019-2022, 
herunder med nærmere vurdering av økonomien knyttet til de ulike digitaliseringsinitiativene. 

 
Behandlingen i møtet 07.11.2017 Eldrerådet 
 

Forslag fremmet av ,  
 
Ragna Berget Jørgensen (BFF) fremmet følgende forslag: 
Det må legges til rette slik at også eldres behov blir ivaretatt på en god måte.     
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Votering: 
Rådmannens forslag tas til orientering. 
Berget Jørgensens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Eldrerådet-07.11.2017- 052/17: 

 
Vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

2.  Det må legges til rette slik at også eldres behov blir ivaretatt på en god måte.     

 

 

 

 
Behandlingen i møtet 06.11.2017 Funksjonshemmedes råd 
 

Forslag fremmet av ,  
Marit Holm (Ap) fremmet følgende forslag: 
Alle innbyggerne i Bærum skal ha tilgang til digitale tjenester. Bærum kommune vil sikre 
realiseringen av digitalt førstevalg og av selvbetjeningsløsninger. Funksjonshemmedes råd stiller 
spørsmål til hvordan en del personer med nedsatt funksjonsevne (spesielt psykiske 
utviklingshemmede) vil mestre å benytte seg av disse tjenestene og ber om at ansikt til ansikt tid 
fortsatt vil være tilgjengelig. 
Funksjonshemmede bør få særskilt tilrettelagt  opplæring i bruk av digitale verktøy.   

 
 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag tas til orientering. 
Holms forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Funksjonshemmedes råd-06.11.2017- 056/17: 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: 
Alle innbyggerne i Bærum skal ha tilgang til digitale tjenester. Bærum kommune vil sikre 
realiseringen av digitalt førstevalg og av selvbetjeningsløsninger. Funksjonshemmedes råd stiller 
spørsmål til hvordan en del personer med nedsatt funksjonsevne (spesielt psykiske 
utviklingshemmede) vil mestre å benytte seg av disse tjenestene og ber om at ansikt til ansikt tid 
fortsatt vil være tilgjengelig. 
Funksjonshemmede bør få særskilt tilrettelagt  opplæring i bruk av digitale verktøy.   

 
 

 

 

 
Behandlingen i møtet 17.10.2017 Formannskapet 
 

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H 
Saken behandles over flere møter. 

 
Votering: 
Ortdførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapet-17.10.2017- 191/17: 

Vedtak: 
Saken behandles over flere møter. 
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1 Innledning 

Handlingsplanen 2018-2021 for digitaliseringsstrategi, skal bidra til at innbyggere, bedrifter, lag/foreninger og 

ansatte får et reelt digitalt førstevalg. Handlingsplanen konkretiserer strategiens hovedmål og imøtekommer 

sektorenes digitaliseringsbehov og –ønsker. Sektorenes innspill er samlet i dels sektorspesifikke og dels 

kommuneovergripende tiltak som til sammen skal realisere de vedtatte digitaliseringsmål under overskriften Ett 

Bærum – digitalt førstevalg. 

Digitalt førstevalg er en av satsingene i Handlingsprogrammet for 2018-2021. Gjennom digitalisering skal det legges 

til rette for økt verdiskapning og innovasjon i hele kommunen. Handlingsplanen for digitalisering er derfor ambisiøs 

og forutsetter en rekke tiltak utover tekniske løsninger. Det dreier seg i første rekke om redesign av tjenester og  

tilhørende arbeidsprosesser, organisatoriske tilpasninger og rebalansering av bemanningen (kapasitet og 

kompetanse). Det er helt avgjørende at mulighetene i de nye løsningene tas i bruk fullt ut. Derfor vektlegges 

endringsledelse og digital kompetanse. Det innebærer e-læringer, enkle kurs, digitale veiledere og aktiv bruk av 

superbrukere. Digital kompetanse er fremhevet i kommunens vedtatte Strategiske kompetanseplan, sak 17/8961 

behandlet i Utvalg for samarbeid 8. februar 2017 , og blir et element i kompetanseplanene. 

I første periode i handlingsplanen 2018-2019 skal det etableres et felles rammeverk for systemer, informasjon/data 

og prosesser. Rammeverket skal sette oss bedre i stand til å møte utfordringene som følger av en eksplosiv digital 

utvikling, der enkeltanskaffelser eller ukoordinerte tiltak lett kan motvirke «Ett Bærum». Utgangspunktet er at alle 

skal ha en enkel tilgang til digitale tjenester der de befinner seg. I denne fasen vil også prioriterte tiltak fra 

sektorene bli iverksatt. Samtidig med et skarpere blikk på leveranser av tjenester til målgruppene, skal dagens 

systemportefølje og leverandøravtaler saneres for best mulig samlet styring av porteføljen. 

Perioden 2020-2021 er konkretisert på noen områder, men på andre områder er det foreløpig litt rundt formulert. 

Dette skyldes dels at det er tidlig i planleggingen, og derfor foreløpig ikke god nok oversikt over det reelle behovet 

og hvordan det bør løses. Men det skyldes også at utviklingen på dette området går veldig raskt og at det derfor er 

behov for en kontinuerlig vurdering av hvilke tiltak det er smart å iverksette. Vi forventer at det dukker opp nye 

nasjonale føringer, løsninger og felleskomponenter, nye kommunale samarbeidsinitiativ og nye løsninger fra 

leverandører som kan gi gode digitale tjenester og styrke kommunens gjennomføringskraft.  

Innretningen på arbeidet med tiltakene følger retningslinjene fra regjeringen, for tiden nedfelt i  

Digitaliseringsrundskrivet 2017. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/ 

Handlingsplanen er et levende dokument som gjennomgår en hovedrevisjon hvert år, og legges frem til politisk 

orientering i tilknytning til handlingsprogrammet. Mindre endringer gjennomføres som del av rådmannens løpende 

forvaltning av planverket.  

2 Digitaliseringsmål – ambisjon 

I digitaliseringsstrategien defineres fire langsiktige hovedmål. Disse tar utgangspunkt i kommunens visjon med de 

fire hovedmålene for Bærum kommune.  

Under hvert digitaliseringsmål er det definert flere delmål som skal bidra til realisering av hovedmålene, og gir rom 

for tilpasning til kommunale fellessatsinger, føringer fra Regjeringen, nasjonale fellesløsninger eller utvikling av 

tilgjengelige løsninger i markedet. 
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2.1 Grunnleggende og prioriterte prosjekter 

Noen av tiltakene vil danne fundamentet for digitalisering i Bærum kommune. Det vil kreves en betydelig 

modernisering av dagens IT-plattform for å møte fremtiden med «Tingenes internett», stordata, ny 

personvernlovgiving og sensorteknologi. Derfor må rammeverket for hvordan IT-løsningene skal henge 

sammen videreutvikles, kommuniseres og implementeres. Dette rammeverket er avgjørende for å levere 

helhetlige, brukervennlige og effektive tjenester som gjør det mulig å dele informasjon, sette tjenester inn i 

en brukerfokusert helhet og effektivisere tjenesteproduksjonen. Ny personvernlovgivning (GDPR) innføres 

for å harmonisere personvernlovgivning på tvers av EU/EØS. Dette vil trå i kraft i mai 2018 og medfører 

behov for både organisatoriske og tekniske tiltak for at lovverket skal kunne ivaretas.  Effektive digitale 

løsninger fordrer en sterk styring av tilganger og rettigheter, både for å sikre at det kun gis tilgang til de som 

har rett til det, og for å sikre at den enkelte får tilgang til de dataene det er behov for i oppgaveløsningen. 

De fem prioriterte grunnleggende tiltakene er: 

 Felles rammeverk for digitale løsninger (åpne data og arkitektur) 

 Felleskomponenter og -løsninger 

 Ny personvernlovgivning (GDPR) 

 Identitetsstyring og tilgangsadministrasjon 

 Forvaltningsplan infrastruktur 

Noen tiltak er helt sentrale for å oppnå målene i rådmannens forslag til handlingsprogram og 

digitaliseringsstrategien. Det er enten direkte definerte digitaliseringstiltak eller tiltak som bidrar til et reelt 

digitalt førstevalg for innbyggere, og effektivisering av administrasjon og tjenester. 

Disse seks tiltakene er prioriterte: 

 Velferdsteknologi  

 Digital skolehverdag 

 Trådløs tilgang til digitale tjenester 

 Min side 

 Digital transformasjon 

 Automatisering av arbeidsprosesser 

 

2.2 Avhengigheter 

De tre første digitaliseringsmålene fokuserer på hovedmålgruppene innbyggere og næringsliv, og 

kommunens ansatte og ledelse. Disse målene har et sterkt avhengighetsforhold til det fjerde målet, som 

handler om å styrke vår gjennomføringskraft. Særlig delmål 4.2 «Likeartede behov løses gjennom felles 

løsning», samt 4.4 «Digital kompetanse, organisasjonsutvikling og endringsledelse» er avgjørende for evnen 

til å levere på de første hovedmålene.  

Tiltakene innen delmål 4.2 og 4.4. må derfor prioriteres høyt for å kunne nå alle de fire hovedmålene. 
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2.3 Nærmere utdyping av delmålene for digitalisering 
 

Digitaliseringsmål 1 – Innbyggere og bedrifter 

Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, 

selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning 

Delmål 1.1 - Digital dialog 

Innbygger administrerer sine egne tjenester og påmeldinger/søknader enkelt 

Innbyggere skal som privatperson, frivillig organisasjon, lag/forening, eller bedrift, få tilgang til all relevant 

informasjon, tilbud og tjenester på en behovsstyrt, personlig og livsløpstilpasset form. Informasjonen skal 

være tilgjengelig til en hver tid, på en enkel måte uavhengig av digital flate. Det skal være enkelt å få tilgang 

til kommunens tjenester elektronisk og følge saksprosessen. I sin dialog med kommunen skal bruker ikke bli 

etterspurt informasjon kommunen allerede har tilgjengelig.   

Delmål 1.2 - Digital hverdag 

Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører forebyggende tiltak 

Bærum kommune skal tilby sine innbyggere tilpasset velferdsteknologi og andre teknologiske hjelpemidler 

for ulike livsfaser som øker evnen til mestring av egen hverdag, gir bedre livskvalitet og skaper trygghet både 

for bruker og pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til å forebygge fremtidig behov for offentlige 

tjenester. 

Delmål 1.3 – Digital involvering og medvirkning  

Innbygger har mulighet for involvering og medvirkning i administrative og politiske saker 

Kommunens innbyggere skal få enkle verktøy for å følge de politiske prosessene og kunne gi innspill til disse. 

Administrative saksprosesser skal være åpne og lett tilgjengelig for innsyn. 

 

Digitaliseringsmål 2 – Ansatte 

Bærum kommunes ansatte skal ved tjenstlig behov ha enkel og sikker tilgang til innbygger og 

bedriftsopplysninger og effektiv støtte for sin oppgaveløsning. Tjenesteproduksjonen skal støttes av 

digitale elementer. 

Delmål 2.1 – Informasjonsdeling med samtykke 

Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv måte innenfor samtykke. 

Ansatte skal i sin oppgaveløsning kunne gjenbruke informasjon kommunen og andre offentlige virksomheter 

allerede har innhentet. Personvernet skal ivaretas ved at kun nødvendig informasjon for å yte tjenesten 

deles. Innhenting av informasjon skal basere seg på hjemmel eller samtykke. 

Dette delmålet realiseres i tiltak 2.3 Digitalisering av arbeidsrutiner. 

Delmål 2.2 – Digital dialog og mobilitet 

Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen 



4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare - 17/00061-15 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare : Handlingsplan Ett Bærum - digitalt førstevalg

Handlingsplan – digitaliseringsstrategi 2018-2021 

Versjon 1.0 – oktober 2017 
 

7 

Ansatte har muligheten til å kommunisere digitalt seg i mellom og med eksterne aktører. Dette effektiviserer 

saksgangen, gjør den hurtigere og sikrer dokumentasjonskravene.   

Ansatte kan få tilgang til relevant informasjon og behandle sine arbeidsoppgaver hvor som helst og når som 

helst på ulike digitale flater. Innholdet er behovsorientert og personifisert. 

Kommunens retningslinjer og veiledning til oppgaver er enkelt tilgjengelig med et enkelt brukergrensesnitt.  

Delmål 2.3 – Digitalisering av prosesser  

Prosess og beslutningsstøtte reduserer uønsket variasjon i saksbehandling og tjenesteproduksjon 

Trivielle arbeidsoppgaver skal reduseres ved automatisering av regelstyrte prosesser slik at de ansattes 

innsats kan innrettes mot mer kompetansekrevende oppgaver. En stor mengde av kommunens oppgaver på 

tvers av aktivitetsområdene løses i dag med manuell behandling basert på vurdering av fastsatte kriterier. 

Disse skal identifiseres, kartlegges og automatiserte løsninger skal prøves ut for å vinne erfaringer før nye 

realiseres. Mange kommuner har tilsvarende prosesser for de samme arbeidsoppgavene, som muliggjør  et 

samarbeid om utvikling og anskaffelse, utveksling og deling av smarte løsninger 

 

Digitaliseringsmål 3 – Ledelse og deling 

Bærum kommunes ledelse skal ha data og informasjon tilgjengelig for kunnskapsbasert planlegging, 

styring og kvalitetsforbedring 

Delmål 3.1 – Tjenestestatistikk og avvik 

Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 

Det er et mål at egne og andres erfaringer kan nyttiggjøres i ledelses- og planleggingsarbeid. For å utvikle 

beste praksis og effektive samarbeidsformer, skal det tilrettelegges for å ta ut aktuell statistikk på en enkel 

måte. 

Avvik fra definerte lover, regler og retningslinjer skal fanges opp og håndteres effektivt. Både for å rette opp 

det enkelte tilfellet og for å bidra til at avvikene ikke oppstår på nytt. 

Delmål 3.2 – Informasjonsdeling 

Vi tilbyr informasjon fra vår virksomhet for å samarbeide med andre for å verdiøke og skape nye tjenester 

for våre innbyggere 

Gjennom samarbeid med andre aktører, skal vi få tilgang til og utvikle flere digitale tjenester. Det skal 

tilrettelegges for å delta i relevante samarbeidsprosjekter med andre kommuner, offentlig etater og 

leverandører innenfor de definerte satsningsområdene. 

Delmål 3.3 – Oppdatert og aggregert info 

Oppdatert og aggregert informasjon er enkelt tilgjengelig for ledere, myndigheter og ansatte 

Effektiv ledelse og styring, fordrer at den informasjonen som trengs er enkelt tilgjengelig. Det betyr også at 

alle deler den informasjonen som er aktuell for flere, f.eks. nøkkeltall og andre styringsdata. 

Enhetlig tid- og ressursstyring vil gi grunnlag for bedre planlegging og oppfølging, samtidig som dette vil 

optimalisere kommunens samlede ressursbruk. 
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Uttak av informasjon som skal deles med andre virksomheter er automatisert. 

 

Delmål 3.4 – Tilgang til data  

Vi tilbyr tilgang til data om kommunale tjenester til næringsliv, frivillige, lag og foreninger 

Det er et mål å gi eksterne tilgang til ikke-sensitive data som kommunen besitter, slik at de kan utvikle 

verdiøkende tjenester for våre innbyggere. Et eksempel er en APP for å veilede besøkende til ledige 

parkeringsplasser ved hjelp av data fra sensorer.  

 

Digitaliseringsmål 4 – Innovasjon og gjennomføringskraft 

Bærum kommunes innovasjon og gjennomføringskraft skal styrkes. Målet er å tilpasse styring, 

organisering, kompetanseutvikling og finansiering av digitaliseringen slik at tjenestene blir 

fremtidsrettede og bærekraftig. 

Delmål 4.1 – Digital strategi og styring 

Kontinuerlig forbedring av styringsmodell for IT og organisatorisk videreutviklingen av samhandlingen om 

digitalisering av Bærum kommune. 

Det er et mål at Bærum kommune har en dynamisk og endringsdyktig organisasjon som hele tiden kan 

tilpasses og forbedres for å håndtere nye rammevilkår og utfordringer. 

Det skal legges vekt på samhandling mellom Digitalisering og IT (DigIT) og virksomhetene i kommunen for å 

understøtte deres behov. 

For å ivareta ny personvernlovgivning, samt skape en endringsdyktig organisasjon, skal det dokumenteres 

hvilke tjenester kommunen tilbyr, hvilke arbeidsprosesser som er involvert i å levere tjenestene, IT-system 

som understøtter arbeidsprosessene og informasjonen de håndterer. 

Delmål 4.2 - Digital plattform 

Likeartede behov løses gjennom felles løsning 

Bærum kommune skal ha et stabilt nettverk som gir innbyggere og ansatte nødvendig nettilgang i 

kommunens eiendommer og sentrale sentre. 

Ansatte i Bærum skal til enhver tid ha brukerutstyr som gjør det mulig å utføre oppgavene sine på en sikker, 

brukervennlig og effektiv måte. 

Bærum kommune skal ha et rammeverk som beskriver hvordan vi skal levere sikre, effektive, brukervennlige 

og helhetlige tjenester fra Bærum kommune. 

Bærum kommune skal benytte nasjonale og kommunale fellestjenester og -komponenter der disse 

eksisterer. Vi skal etablere egne fellestjenester og -komponenter for felles behov som ikke løses av de 

nasjonale og kommunale fellestjenestene og -komponentene. 

Delmål 4.3 – Innovativ leverandør- og næringsutvikling  

Aktiv bruk av markedet og påvirkning av våre økosystem for å forbedre digitale tjenester. 
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Bærum kommune skal ha en leverandørstrategi som underbygger innovasjonsstrategien, 

digitaliseringsstrategien og felles rammeverk (arkitektur).  

Bærum kommune skal tilrettelegge åpne data slik at næringslivet kan levere verdiøkende tjenester. (Se 

delmål 3.3.4) 

Delmål 4.4 – Digital kompetanse, organisasjonsutvikling og endringsledelse  

Utvikling av digital kompetanse hos medarbeidere og ledere, samt fokus på forbedringer og gevinster 

gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 

Digital transformasjon krever metodisk arbeid i prosjektene, med fokus på tjenesteinnovasjon, 

organisasjonsutvikling og endringsledelse. Gjennom denne prosessen skal arbeidsprosesser og tjenester 

redesignes.  

Ansatte i Bærum kommune skal være digitalt kompetente og forstå mulighetene informasjonsteknologi gir. 

Arbeidsplassene skal være framtidsrettet og bærekraftig. 
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3 Oversikt over digitaliseringstiltak 2018-2021 

3.1 Digitaliseringstiltak som er felles for hele kommunen 

 

Digitaliseringstiltakene skal bidra til å nå delmålene i digitaliseringsstrategien. Prioriterte grunnleggende 

tiltak er avgjørende for å få på plass et fundament for digitalisering. Tre av de fem prioriterte grunnleggende 

tiltakene for digitalisering er listet opp her. De to øvrige ligger under sektor OU. 

 

Prioriterte tiltak er tiltak som er sentrale for å oppnå målene i neste HP-periode.  

 

Prioritert grunnleggende tiltak: Felles rammeverk 
for digitale løsninger 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Etablering av «ett Bærum» krever en felles plattform for å utvikle virksomheten. I dette tiltaket 
skal Bærum kommune videreutvikle og forvalte rammeverket som beskriver prinsipper for 
hvordan virksomhetsprosesser skal formes, informasjon skal forvaltes(GDPR) og IT-løsninger og 
infrastruktur skal bygges. I IT-miljøet omtales et slikt rammeverk som virksomhets- og IT-
arkitektur.  Rammeverket skal være i tråd med nasjonale føringer for felleskomponenter og 
arkitektur. 
 
2018-2019: 
- Beskrive prinsipper og retningslinjer for hvordan forretningsprosesser skal organiseres, 

hvordan arbeidsprosesser skal settes sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes i Bærum 
kommune (Virksomhetsarkitektur) 

- Beskrive prinsipper og retningslinjer for hvordan informasjonssikkerheten i Bærum kommune 
skal organiseres, hva som kreves av arbeidsprosesser og hvordan IT-løsninger skal sikres. 
(Informasjonssikkerhetsarkitektur) 

- Beskrive prinsipper og retningslinjer for hvordan informasjon skal registreres, lagres, brukes, 
deles og forvaltes over tid i Bærum kommune.(Informasjonsarkitektur, inkl. arkivarkitektur, 
her legges retningslinjer for ivaretakelse av GDPR)  

- Beskrive prinsipper og retningslinjer for hvordan arbeidsprosesser(forretningslogikken) skal 
implementeres i ulike IT-systemer i Bærum kommune. Hvordan de ulike systemene skal henge 
sammen og presenteres ut mot innbyggere, næringsliv, ansatte og ledere. (IT-arkitektur, 
inklusive integrasjonsarkitektur og håndtering av App-er.) 

- Beskrive prinsipper og retningslinjer for hvordan gjenstander som er utstyrt med elektronikk, 
sensorer, programvare og nettverk skal kobles sammen – «Tingenes internett» (IOT) 
 

2020-2021: 
- Forvaltning og videreutvikling av kommunens rammeverk (arkitektur) 

 

Dekker delmål:4.2 Likeartede behov løses gjennom felles løsning  
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer 
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Prioritert grunnleggende tiltak: 
Felleskomponenter og –løsninger 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 

I dag er Bærum kommune preget av siloløsninger innen hvert enkelt virksomhetsområde. Vi 

ønsker å sette innbyggere og næringsliv i sentrum og yte dem kostnadseffektive, brukervennlige 

og helhetlige tjenester på tvers av virksomhetsområder og forvaltningsnivå. Dette tiltaket skal 

sikre at Bærum kommune tar i bruk eksisterende nasjonale og kommunale fellestjenester og -

komponenter, der det er aktuelt. Utvikle nye, videreutvikle eksisterende, forvalte, drifte og 

vedlikeholde fellestjenester og -komponenter, som løser felles behov i Bærum. Håndtering av nye 

krav til grønn-IT, oppetid 24/7/365, redundans, økt beredskap og klare SLA-avtaler. 

2018-2019: 
- Digitalisering – Nøkkeldata og arkitektur 
- Rammeverk for «Minside» 
- Felles løsning for identitetsstyring 
- Felles administrasjonssystem for brukerutstyr 
- Forvaltning og videreutvikling av eksisterende fellesløsninger som saksbehandlersystemet, 

inngående og utgående fakturaløsninger, skjemamodul, Lønns- og personalsystem, 
økonomisystem 

- Felles timeregistrering, turnus og ressurshåndteringssystem 
- Ta i bruk «Meld en feil» løsningen på flere områder 
- Forbedring av organisasjonsenhetsregisteret 
- Ta i bruk ID-porten og signeringskomponent i alle relevante tjenester 
- Ta i bruk Feide i nye løsninger for skolesektoren 
- Ta i bruk KS sin Fiks-plattform. 
- Felles publiseringsplattform for åpne data 
 
2020-2021: 
- Felles personregister  
- Felles løsning for SMS  
- Felles kalenderfunksjon med timebestilling og møtevarsling 
- Felles regelmotor 
- Felles rapportmodul (mulig å definere ulike rapporter/ statistikker) 
- Felles alarm/ videreformidlingsfunksjon 
- Felles løsning for publisering av åpne data 
- Felles samtykkemodul 
- Flytte felles datasenter og arkiv (flytting kommunegården) 

 

Dekker digitaliseringsmål. 4.2 Likeartede behov løses gjennom felles løsning  
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer 

Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog og samhandling 
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Prioritert grunnleggende tiltak: Ny 
personvernlovgivning (GDPR) 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Rådmannen v/ Kristin Weidemann Wieland 

Beskrivelse av tiltaket: 
I mai 2018 kommer det en ny personvernlovgivning (General Data Protection Regulation) som vil 

gjelde for alle innenfor EU/EØS, samt alle som leverer tjenester til borgere i EU/EØS. Hensikten 

med den nye lovgivningen er å harmonisere personvernlovgivning på tvers av EU/EØS, samt styrke 

den registrerte sine rettigheter. Den nye lovgivningen er omfattende og vil stille en rekke krav til 

hvordan kommunen anskaffer og implementerer tjenester. Det er etablert et prosjekt som har til 

formål å sikre kommunens samsvar med den nye lovgivningen.  

2018-2019: 

- kartlegging av systemer som behandler personopplysninger 

- få på plass løsninger som kan ivareta varslingskravet på 72 timer 

- sikre de registrertes rettigheter til å bli glemt og innebygget personvern 

- løsninger som ivaretar krav til kontroll av leverandører og deres underleverandører  

- Samtykkeløsninger 
- Ivaretakelse av den registrerte sine rettigheter med tanke på innsyn i egne data innen 3 uker, 

retten til å motsi seg automatisert saksbehandling og profilering av det offentlige.  
- innføre en løsning for overvåking og rapportering av hendelser på tvers av IT-infrastrukturen 
 
2020-2021: 
 

Dekker digitaliseringsmål 1:Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlige og 
sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning. 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Forvaltningsplan infrastruktur 
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Prioritert tiltak: Trådløs tilgang til digitale 
tjenester  

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Styre utvikling, sikring(digitalt og fysisk), forvaltning, drift og vedlikehold av IT-nettverk for Bærum 
kommunes innbyggere, besøkende og ansatte for å gi høy grad av tilgjengelighet til digitale 
tjenester 
 
2018-2019: 
- Trådløse nett i barnehager 
- Trådløse nett ved tjenestesteder i BIOM 
- Wifi i Sandvika og andre sentrale senter i Bærum 
- Vurdering av ulike nettverkstyper for IoT-infrastruktur i Bærum kommune. (IoT, Internet of 

things, nett for å håndtere kommunikasjon fra sensorer. For eksempel sensorer for styring av 
utendørsbelysning i Bærum, parkeringsinfrastruktur, velferdsteknologi og annet.) 
 

2020-2021: 
- Trådløse nett i resterende barnehager 
- Ytterligere trådløse nett ved tjenestesteder i BIOM 
- Gjennomgå og forbedre dagens nettverk 

 

Dekker delmål:1.1 Innbygger administrerer sine egne tjenester og påmeldinger/søknader enkelt, 

2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv måte innenfor 

samtykke, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen, 2.3 Prosess 

og beslutningsstøtte reduserer uønsket variasjon i saksbehandling og tjenesteproduksjon, 4.2 

Likeartede behov løses gjennom felles løsning, 4.3 Aktiv bruk av markedet og påvirkning av våre 

økosystem for å forbedre digitale tjenester.  

Finansieres av HP-pott investeringer  :  Digitale elementer, Forvaltningsplan fagsystemer, 

Forvaltningsplan infrastruktur 
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Prioritert tiltak: Min Side for innbygger og 
næringsliv 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Min Side skal bli en felles brukerflate for innbyggere med tilgang til informasjon og selvbetjening 
for kommunens tjenester. Her vil brukerdialogen fra de ulike tjenestene samles i en 
persontilpasset form. Bærum kommune vil samarbeide med KS og Difi, andre kommuner og 
statlige etater, i søken etter et rammeverk som gjør det mulig å levere en MinSide som favner 
bredere enn hver enkelt offentlig virksomhet. 
 
2018-2019:  
- Kartlegge behov fra innbyggere og virksomhetene  
- Etablere rammeverk for Min Side i dialog med andre aktører nasjonalt 
- Etablere identitetsstyring for innbyggere 
- Etablere en første versjon med minimumsinnhold 
- Avviks- og forbedringsportalen gjøres tilgjengelig for innbyggere og næringsliv. 

 
2020-2021: 
- Etablering av tjenester basert på kartlegging 
  
Eksempler på informasjon og tjenester som kan gjøres tilgjengelig: 
- Informasjon om kommunens tilbud tilpasset hvor jeg er i livet 
- Tilgang til relevante søknadsprosesser og mulighet til å følge saksgangen 
- Informasjon om mitt forhold til kommunen som for eksempel forhold rundt min eiendom 

(renovasjonstider, byggesaker osv.), vedtak, og tjenester 
- Mulighet for å melde avvik og feil på ulike kommunale tjenester 
- Få automatisk tilbud om relevante tjenester man har krav på 
- Dialog med foresatte og pårørende  
- Timebestilling, digital dialog med ulike tjenester 

 

Dekker delmål:1.1 Innbygger administrerer sine egne tjenester og påmeldinger/søknader enkelt 
og 1.3 Innbygger har mulighet for involvering og medvirkning i administrative og politiske saker 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Forvaltningsplan fagsystemer, 
Forvaltningsplan infrastruktur 
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Prioritert tiltak: Digital transformasjon Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Rådmannen v/ Kristin Weidemann Wieland 

Beskrivelse av tiltaket:  

For å ta ut ønskede gevinster enten i form av bedre tjenester eller mer effektiv 

tjenesteproduksjon, er det helt avgjørende å harmonisere de nye digitale løsningene med 

tjenesteinnovasjon, regelverk, arbeidsprosesser, organisering, bemanning og budsjetter. 

Digitalisering handler i stor grad om grunleggende innovasjon i måten oppgaver gjøres på, styring, 

organisasjonsutvikling og endringsledelse. Digital transformasjon krever metodisk arbeid i 

prosjektene, med fokus på tjenestedesign/brukerreiser, organisasjonsutvikling og endringsledelse.  

Tiltaket skal sikre at det er etablert felles rutiner som ivaretar både innovasjon og kontinuerlig 

forbedring av gjeldende tjenester og arbeidsprosesser. Prosesser der man jevnlig evaluerer og 

identifiserer forbedringspotensialet ved å kartlegge interessenter, problemer og muligheter.  

Utvikle og vedlikeholde en prosjektmodell, som gjør det mulig å jobbe både planmessig og smidig 

er en avgjørende faktor i dette tiltaket. 

 

2018-2019: 
- Optimalisering av stab og støtte 
- Implementere prosjektveiviseren med tilpasninger i Bærum kommune 
- Retningslinjer for kontinuerlig forbedring 
- Konseptfasen; brukerinvolvering, tjenestedesign og innovasjon, alternativanalyser og 

gevinster, for å sikre at de valgene man gjør er i henhold til Digitaliseringsstrategien med 
målsetning om Ett Bærum.  

- Sikre gevinstrealisering 
- Harmonisere budsjettrammene med gevinstuttak og behov for økte rammer for å ivareta nye 

digitaliseringstiltak 
- Opplæring i endringsledelse og digitale ferdigheter 

 
 
2020-2021: 
- Rammeverk for gevinstrealisering og oppfølging av klimamål 
- Forvaltning av rammeverkene for prosjekt- og porteføljestyring 

 
 

Dekker delmål: 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 4.4 
Utvikling av digital kompetanse hos medarbeidere og ledere, samt fokus på forbedringer og 
gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 
Finansieres av HP-pott investeringer: OU budsjettramme,  
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Prioritert tiltak: Automatisering av 
arbeidsprosesser 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket:  
Effektivisere ved automatisering av standardiserte arbeidsoppgaver, hvor det langsiktige målet er 
at alle relevante tjenester og arbeidsoppgaver er automatisert. Tidlige digitale tjenester, som kun 
er digitalisert i brukergrensesnittet, skal være integrert mot fagsystemer. Tjenester skal ha en god 
e-dialog slik at innbygger kan følge saken sin.  
 
Tiltaket dekker både prosesser som kan hel- og delautomatiseres.  
 
Tiltaket innebærer tidlig bruk av ny teknologi som blant annet smarte roboter, kunstig intelligens, 
tingenes internett og datadrevne beslutningsprosesser. 
 
2018-2019:  
- Kartlegge arbeidsprosesser og lovpålagte tjenester, for å vurdere om de er egnet for 

automatisering.  
- Digitale arbeidsavtaler realiseres 
- Teste ut automatisering av prioriterte tjenester og lære underveis 
- Automatisert anskaffelsesprosess/«Bestilling til Betaling»  
- Alle relevante skjemaer i elektronisk format 
- Flere arbeidsprosesser automatiseres 
 
2020-2021:  
Mot slutten av HP-perioden er målet at over halvparten av alle egnede arbeidsprosesser er 
optimalisert igjennom automatisering. 
 

Dekker delmål:1.1 Innbygger administrerer sine egne tjenester og påmeldinger/søknader enkelt, 
2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 2.3 Prosess og 
beslutningsstøtte reduserer uønsket variasjon i saksbehandling og tjenesteproduksjon 
Finansieres av HP-pott investeringer  :  Digitale elementer, Forvaltningsplan fagsystemer 
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Tiltak: Innbyggerinvolvering Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Lisa Bang, Kommunikasjon 

Beskrivelse av tiltaket: 
Innbygger skal kunne få innsyn i relevant dokumentasjon og det skal etableres løsninger som gir 
innbyggerne bedre mulighet til å følge de administrative og politiske prosessene, samt mulighet til 
å gi innspill til disse.  
 
2018:  
- Tilgjengeliggjøre og muliggjøre medvirkning i plan og byggesaker (Plan- og byggesaksdialog) 
- Digitalisering av rørleggerarkiv og kvalitetsøkning på byggesaksarkiv 
- Kartlegge dokumentasjon som bør være tilgjengelig for innbyggere  
 
2019-2021: 
- Utrede hvordan politiske saker og partienes ståsted kan synliggjøres for innbyggere inkludere 

dialog med det nye ungdomsrådet) 
- Sikre at all kommunens informasjon som skal være åpen, er tilgjengelig via brukervennlig 

innsyn 
- Synliggjøre administrative og politiske prosesser i tidslinje 
- Muliggjøre «abonnering»» på områder man er interessert i 
- Medvirkningsmulighet i administrative og politiske prosesser  
- Videreutvikle bruk av 3D / digitale modeller og VR teknolog i plan- og byggesaker 
 

Dekker delmål: 1.3 Innbygger har mulighet for involvering og medvirkning i administrative og 
politiske saker.  
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Forvaltningsplan fagsystemer 

 

Tiltak: Åpne data  Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Identifisere datasett som kan gjøres tilgjengelig slik at bedrifter og andre kan bidra med nye 
innovative produkter og tjenester. Dette gjøres blant annet i samarbeid med andre kommuner 
gjennom Smarte Norske Byer nettverket. Dette forutsetter en IKT arkitekturen som gir 
retningslinjer for arbeidet med åpne data. 
 
2018-2019: 
- Identifisere datasett som er klare for tilgjengeliggjøring 
- Etablere felleskomponent for publisering av åpne data 
- Avholde idèdugnader (hackaton) for bruk av åpne data i samarbeid med næringslivet og smart 

city nettverket 
- Sikre at nye prosjekter ivaretar krav til tilgjengeliggjøring av åpne data 
 
2020-2021: 
- Identifisere og publisere ytterligere åpne data 

 

Dekker delmål:3.4 Vi tilbyr tilgang til data om kommunale tjenester til næringsliv, frivillige, lag og 
foreninger 
Finansieres av HP-pott investeringer: Digital dialog, Forvaltningsplan fagsystemer, 
Forvaltningsplan infrastruktur 
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Tiltak: Digital innovasjon Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er ofte vanskelig å forstå mulighetene i teknologi, før man tar det i reell bruk. I mange tilfeller 
innfører man nye løsninger, og oppdager litt etter utrulling at de burde vært anvendt på en annen 
måte, fordi man nå forstår potensialet. I dette tiltaket skal Bærum kommune gjennom 
innovasjons- og pilotprosjekter ta i bruk eksisterende teknologi på nye anvendelsesområder og 
prøve ut ny teknologi, i samarbeide med næringslivet. Pilotering som skal gi innsikt og grunnlag 
for eventuell bred bruk i etterkant. 
Det kan være ny teknologi som for eksempel sensorer, kunstig intelligens, Virtuell/ augmented 
reality, robot teknologi, stordata, etc. Dette tiltaket vil være preget av nye trender og teknologier, 
og kan derfor i mindre grad planlegges, utover at det settes av tid til det nye som vil komme. 
 
2018-2019: 
- Teste ut bruk av AV-1 i skolen  
- Teste ut bruk av sensorer på frys- og kjøleromsdører 
- Teste ut løsning for tilgjengeliggjøring av Minside informasjon til private leverandører som 

setter den sammen med tilleggsinformasjon fra idrettslag etc.  
- Teste ut VR briller skole og barnehager (Virtuell Virkelighet) 
 
2020-2021: 
- Teste ut VR briller og bruk av 3D/digitale modeller i formidling og beslutningsgrunnlag i plan- 

og byggesaker 
- Fremtidige prosjekter 

Dekker delmål:4.3 Aktiv bruk av markedet og påvirkning av våre økosystem for å forbedre digitale 
tjenester. og 4.4 Utvikling av digital kompetanse hos medarbeidere og ledere, samt fokus på 
forbedringer og gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse.  
Finansieres av HP-pott investeringer  :  Digital dialog, Digitale elementer 

 

  



4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare - 17/00061-15 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare : Handlingsplan Ett Bærum - digitalt førstevalg

Handlingsplan – digitaliseringsstrategi 2018-2021 

Versjon 1.0 – oktober 2017 
 

19 

 

Tiltak: Digital kompetanse Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Gunvor Erdal, HR 

Beskrivelse av tiltaket: 
En viktig del i å være endringsdyktig er forståelse for de muligheter teknologien gir i det daglige 
arbeidet hver enkelt ansatt i Bærum gjør. Dette tiltaket skal gjøre Bærums ansatte digitalt 
kompetente gjennom aktiv bruk av digitale hjelpemidler, bred bruk av digitale læringsressurser 
(blant annet gjennom e Læringsplattformen), og aktiv bruk av superbrukere. I tillegg skal digital 
kompetanse bli en viktig del av kompetanseplanene som nå innføres. 
DigIT skal også følge med på nye teknologiske trender og formidle de muligheter ny digital 
teknologi gir til forvaltningsutviklere i virksomhetene.  
 
2018-2019: 
- Gi tilgang til relevant bruk av digitale verktøy til alle ansatte i Bærum kommune. 
- Etablere digitale veiledere for nye løsninger som tas i bruk 
- Lage eLæringskurs for nye og eksisterende løsninger  
- Formidle kunnskap om ny teknologi og dens påvirkning på samfunnet til virksomhets- og 

tjenesteledere i Bærum kommune (løpende oppgave) 
 

2020-2021: 
- Utforske og gjøre tilgjengelig ny teknologi som kan tas i bruk av ansatte  
- Etablere stadig nye læremidler for ansatte 

Dekker delmål:2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 4.4 
Utvikling av digital kompetanse hos medarbeidere og ledere, samt fokus på forbedringer og 
gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 
Finansieres av HP-pott investeringer:  HR og Digitale elementer 

 

 

  



4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare - 17/00061-15 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare : Handlingsplan Ett Bærum - digitalt førstevalg

Handlingsplan – digitaliseringsstrategi 2018-2021 

Versjon 1.0 – oktober 2017 
 

20 

 

Tiltak: Dokumentasjon av tjenester og 
underliggende system 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT  

Beskrivelse av tiltaket: 
Endring krever innsikt i dagens situasjon. Skal vi forbedre oss må vi først vite hvordan vi gjør ting, 
deretter kan vi på bakgrunn av opplevde problemer i dag og nye muligheter, identifisere 
forbedringspotensialet og gjennomføre endringene. Dette tiltaket skal dokumentere hvilke 
tjenester hver enhet i kommunen yter, arbeidsrutiner som er involvert i å levere tjenestene, IT-
system som understøtter arbeidsrutinene og informasjonen de håndterer 
(Gjelder både sluttbrukertjenester og underliggende interne tjenester i kommunen). Arbeidet skal 
danne grunnlag for å kunne re-designe tjenestene. Dette er levende informasjon som skal byttes 
ut i takt med gjennomførte endringer. 
 
2018-2019: 
- Etablere rutiner og registreringsløsning for dokumentasjon av tjenester, arbeidsrutiner, IT-

system og informasjon. 
- Etablere DigITs tekniske tjenestekatalog 
- Etablere kataloger over tjenester, arbeidsrutiner, IT-system og informasjon. 
- Tilpasning til ny personvernlovgivning 
- Beredskapsplan for IT-porteføljen  
 
2020-2021: 
- Alle kommunens virksomheter kartlegger og dokumenterer sine eksisterende tjenester, 

underliggende arbeidsrutiner, IT-system og informasjon som behandles. 
- Forvalte rutiner, registreringsløsninger og kataloger 

 

Dekker delmål:4.1 Kontinuerlig forbedring av styringsmodell for IT og organisatorisk 
videreutviklingen av samhandlingen om digitalisering av Bærum kommune. 
Finansieres av HP-pott investeringer: Virksomhetenes rammer 
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3.2 Digitaliseringstiltak for sektor bistand og omsorg 

 

Prioritert tiltak: Velferdsteknologi Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Morten Svarverud, Pleie og omsorg 

Beskrivelse av tiltaket: 
Bærum kommune er og skal fortsatt være langt fremme med å tilby våre innbyggere teknologiske 
hjelpemidler som skaper økt trygghet, egenmestring, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og 
fysisk aktivitet.  
Kommunen skal holde seg oppdatert på utviklingen som skjer innen velferdsteknologi. 
 
2018-2019:  
Gjennom prosjektet Tryggere hverdag har man etablert «Trygghetspakken» som en helhetlig 
tjeneste fra Telenor Objects. I denne pakken inngår trygghetsskapende hjelpemidler som 
implementeres i løpet av 2017 (blant annet digital trygghetsalarm, elektronisk lås, sporingsløsning 
(GPS))  
 
2020-2021: 
- Videre utprøving og utrulling av velferdsteknologi i hele kommunen. 
- Bruk av elektroniske måle-verktøy for registrering og oppfølging av helse-data 
- Elektronisk oppfølging og veiledning, virtuell bostøtte 
- Velferdsteknologi til demenslandsby på Dønski 
 

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak og 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Velferdsteknologi, Velferdsteknologi infrastruktur, 
Forvaltningsplan infrastruktur 

 

Tiltak: Pasientvarslingsanlegg for 
omsorgsboliger, Bo- og behandlingssenter 

Aktuell tidsramme: 2018-2019  

Tiltakseier: Morten Svarverud, Pleie og omsorg   

Beskrivelse av tiltaket: 
Som et ledd i utviklingen av velferdsteknologi, ønsker Bærum Kommune å oppgradere / skifte ut 
pasientvarslingssystemene i bo- og behandlingsentrene (BBS), og i omsorgsboliger. Arbeidet er 
igangsatt og anleggene Stabekk Hospice og Stabekk BBS er ferdigstilt. Lønnås BBS, Stabekktunet 
BBS og Vallerhjemmet BBS er igangsatt med ferdigstillelse i løpet av sommer/høst. 
 
2018-2019: 
Resterende 6 anlegg: Omsorgsboligene i Capralhaugen , Gamle Drammensvei 25, samt følgende 
bo- og behandlingssenter;  Nordraaksvei, Gullhaug, Mariehaven og Solbakken skal oppgraderes i 
perioden høst 2017 til vinter 2019. Oppgradering av Østerås vurderes.  
  

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 
3.1 Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Velferdsteknologi 
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Tiltak: Felles løsning for kollegavarsling Aktuell tidsramme: 2018 

Tiltakseier: Morten Svarverud, Pleie og omsorg 

Beskrivelse av tiltaket: 
I Bærum kommune benyttes ulike løsninger for varsling av kolleger ved faretruende eller akutte 
situasjoner. Noen tjenesteområder har ingen løsning i dag. Det er behov for en helhetlig løsning 
for kollegavarsling for alle aktuelle tjenestesteder (helse og sosial, barn og unge og pleie og 
omsorg). 
 
2018: 
- Anskaffelse og utrulling av ny løsning 
 

Dekker delmål: 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 3.1 
Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Velferdsteknologi 

 

Tiltak: Samhandling, Pasientlogistikk og 
arbeidsflyt 

Aktuell tidsramme: 2018 

Tiltakseier: Morten Svarverud, BIOM 

Beskrivelse av tiltaket: 
Bærum kommune har vært pilot i forbindelse med utprøving av løsning for bedre intern 
samhandling mellom tjenestesteder. Løsningen har vært prøvd ut mellom Tildelingskontor og 
mottaksavdeling, og mellom legevakt og kommunal akutte døgnplasser. Verktøyet gir 
sanntidsoversikt over sengekapasitet på enhetene, enkel reservasjon av plasser og elektronisk 
meldingsutveksling mellom stedene. Dette bidrar bla. til mer effektive arbeidsprosesser, bedre 
utnyttelse av kapasitet, enklere planlegging av ressurser og tjenester og større forutsigbarhet og 
trygghet for brukerne. Piloten skal erstattes med en endelig løsning, og breddes ut til flere 
enheter.   
 
2018: 
- Anskaffelse og implementering 

 

Dekker delmål: 2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv 
måte innenfor samtykke, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i 
tjenesteproduksjonen og 3.1 Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Velferdsteknologi 
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Tiltak: Deltagelse i nasjonale tiltak innen e-
Helse 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Rådmannen  

Beskrivelse av tiltaket: 
Bærum kommune ønsker å bidra til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og 
fellesløsninger for kommunesektoren innen digitalisering og IT, samt være en foregangskommune 
i å ta i bruk nye nasjonale løsninger. Man legger derfor vekt på å delta i nasjonale prosjekter og 
fora.  
 
2018-2021: 
- Referansekommune for «Én innbygger – Én journal» i regi av Direktoratet for e-helse 
- Deltagelse i DigiSos (Digitale innbygger tjenester, Sosialtjenester i NAV), samarbeidsprosjekt 

mellom Arbeids og velferdsdirektoratet, KS og flere kommuner 
- Deltagelse i Velferdsteknologiprogrammet, samarbeidsprosjekt mellom KS, Direktoratet for e-

helse og Helsedirektoratet for utbredelse av velferdsteknologi  
 
 

Dekker delmål: 3.2 Vi tilbyr informasjon fra vår virksomhet for og samarbeid med andre for å 
verdiøke og skape nye tjenester for våre innbyggere og ansatte.  
Finansieres av HP-pott investeringer: Virksomhetens rammer 

 

Tiltak: Forvaltning og videreutvikling av journal-
løsninger 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier:  Morten Svarverud 

Beskrivelse av tiltaket: 
Bærum kommune vil forvalte og videreutvikle journal-løsninger som i dag brukes innenfor helse, 
pleie og omsorg, og legevakten sammen med leverandørene. Videreutvikling vil sees i 
sammenheng med de nasjonale initiativene «En innbygger – En journal» og «Velferdsteknologisk 
knutepunkt», i tråd med kommunestyrets beslutning fra mars 2017: «Bærum kommune skal bidra 
aktivt til arbeidet med etablering av nasjonalt rammeverk og fellesløsninger for 
kommunesektoren innen digitalisering og IT. Dette legges også til grunn for eget utviklingsarbeid»  
 
Kommunens har utviklet en modul til Visma Profil (EPJ i Pleie og omsorg) «Klargjøring og 
administrasjon av legemidler» (KAL), fordi innebygget funksjonalitet i Profil knyttet til 
medisinbehandling ikke var tilfredsstillende.  
 
2018-2021: 
- Videreutvikle journalløsningerinnen helse, pleie og omsorg 
- Forvaltning og videreutvikling av KAL 
 

Dekker delmål:  2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv 
måte innenfor samtykke, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i 
tjenesteproduksjonen og 3.1 Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer: Forvaltningsplan fagsystemer 
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3.3 Digitaliseringstiltak for sektor barn og unge 

Prioritert tiltak: Digital skole Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Siv Herikstad, Skole 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det å skape en god digital skolehverdag er et mål, som nås gjennom flere av tiltakene i denne 
handlingsplanen. Tiltak som må ses i sammenheng og er delvis overlappende: 
- Utrulling og administrasjon av nettbrett og etter hvert annet utstyr, sikres gjennom 

fellestiltaket «Digitalt brukerutstyr».  
- Automatisering av arbeidsoppgaver for lærere for å kunne fokusere på kjerneoppgaver, 

gjennom blant annet nytt skoleadministrativt system ligger som del av fellestiltaket 
«automatisering av arbeidsprosesser». 

- God brukerhåndtering ligger i fellestiltaket «Fellestjenester og –løsninger».  
- En god dialog hjem/ skole ligger i «Minside» tiltaket.  
Tiltaket Digital skole ser disse andre tiltakene i sammenheng og fokuserer mot å tilrettelegge for 
gode digitale læringsressurser og Learning Management Systems (LMS), samt 
samhandlingsverktøy. Dette er arbeid som videreutvikler lærerrollen og som krever betydelig 
innsats knyttet til endringsledelse. 
 
2018-2019:  
- Delingsplattform  
- Konseptvurdering av infrastruktur for felles anskaffelse og bruk av læringsmidler 
- Verktøy for samskriving/ samproduksjon 
- Bedret samarbeid skole-PPT for å tilby bedre tjenester for de med spesielle behov 

 
2020-2021:  
- Bedre samarbeid skole – fritid for å sikre at ikke barn faller utenfor 
- Evaluering og videreutvikling av læringsplattform 
- Videreføring av prosjektene læringsmidler og dialog hjem/skole som startet i 2017/ 2018 

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak og 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Skole infrastruktur, Forvaltningsplan fagsystemer, 
Forvaltningsplan infrastruktur 
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Tiltak: Digital barnehage Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Erik Førland, Barnehager 

Beskrivelse av tiltaket: 
Barn i Bærum barnehagen skal få digital kompetanse og annen kompetanse gjennom bruk av 
digitale verktøy. Barnehageansatte skal kunne tilby bedre tjenester til foreldre gjennom bruk av 
digital kommunikasjon. Barnehageansatte skal heve kvaliteten og effektivisere egne 
arbeidsprosesser gjennom bruk av digitale teknologi. 
 
2018-2019:  
Det skal utarbeides en delstrategi/ handlingsplan for digitalisering av barnehage, som beskriver 
hva Bærums overordnede digitaliseringsstrategi betyr for barnehageområdet. Oppfølging av lavt-
hengende frukter i digitaliseringsstrategien. 
 
2020-2021:  
Oppfølging av tiltak fra delstrategien. 
 

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Trådløst nett barnehage (overført fra 2017), Digital dialog, 
Digitale elementer 

 

Tiltak: Digital fritid Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Anne Margrethe Lindseth, Barne- og ungdomstjenester 

Beskrivelse av tiltaket: 
Barn i Bærum med behov for det, skal få hjelp til å finne seg til rette på fritiden i forhold til 
oppgaver de ikke greier å håndtere selv eller fritidstilbud. Bærum kommune skal benytte digital 
teknologi for å hjelpe dagens barn og andre med spesielle behov til å finne hverandre på egen 
hånd eller i regi av Bærum kommune.  
 
2018-2019:  
- Modernisering av fagsystem for Fritid og avlastning 
- Spre konsepter som «koding for kidsa» og «Kveldslaboratorium» til flere skoler (frivillighet, 

engasjerte foreldre og lærere – samskaping) 
 
2020-2021:  
- Det skal etableres en løsning for å matche frivillige/ frivillige organisasjoner og søkere om 

bistand 
- Utvikle digital støtte til en mer aktiv fritid (f.eks. app/nettside for kunst/kultur for guidede 

turer, sykkelapp, fritidsapp for å få ungdom ut i aktivitet). Informasjon om hvor det er 
tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne, med instruksjoner. 

- Etablere et enda tettere samarbeid med lag og foreninger for å kunne samarbeide aktivt med 
disse i de tjenester vi leverer på området. 
 

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Digitale elementer, Forvaltningsplan 
fagsystemer 
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Tiltak: Digibarnevern Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Mari Hagve, Barneverntjenesten 

Beskrivelse av tiltaket: 
Bærum kommune deltar i et fellesprosjekt med en rekke andre store kommuner, KS og Bufdir, 
med formål å utvikle markedet innen fagsystem for barnevern. Prosjektet er todelt, der en 
kommunal del ledes av Trondheim kommune og en statlig del ledes av Bufdir. Den kommuneale 
delen fokuserer på prosess-støtte for barnevern og innbyggertjenester. Den statlige delen 
inkluderer blant annet arbeid med kvalitetssystem for barnevern og felleskomponenter. 
 
2018:  
Det gjennomføres ytterligere markedsdialog. Det utredes og besluttes strategiske føringer for 
prosjektet, som leveransemodell, målarkitektur, informasjonsmodeller og grensesnittbeskrivelser. 
Det utarbeides et forvaltningsregime for felles rammeverk, samt et felles anskaffelsesunderlag 
som skal legges til grunn for valgt anskaffelsesmodell.  
 
2019-2021:  
Anskaffelse av nytt fagsystem for barnvernområdet på bakgrunn av felles anskaffelsesgrunnlag, på 
egen hånd eller i fellesskap med andre kommuner. 
 

Dekker delmål: 2.1 – Informasjonsdeling med samtykke, Delmål 2.2 – Digital dialog og mobilitet og 
Delmål 2.3 – Digitalisering av prosesser  
Finansieres av HP-pott investeringer : Digital dialog, Digitale elementer 
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3.4 Digitaliseringstiltak for sektor miljø, idrett og kultur 

 

Tiltak: Forenklet dialog med frivillige, lag og 
foreninger 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Jannike Hovland, Plan, miljø og kultur 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er et mål å forenkle dialogen med frivillige, lag og foreninger, og kunne matche frivillige og 
hjelpebehov dynamisk. Vi skal automatisere og effektivisere administrasjonen rundt 
tilskuddsordninger, samt legge til rette for at frivillige organisasjoner enkelt kan benytte 
kommunens ressurser.. 
 
2018-2019:  
- Kartlegge behov, tjenester og arbeidsprosesser innenfor området 
- Alle tilskudd er tilgjengelige i en felles løsning som understøtter saksbehandlingen. 
- Uttesting av bookingløsninger (kommunens lokaler). 

 
2020-2021: 
- Uttesting og utvikling av en 1. versjon av "matching" av frivillige og hjelpebehov. 
- Kommunens lokaler/anlegg kan bookes med selvbetjente løsning, inkludert digitalt 

distribuerte nøkler. 
 

Dekker delmål:1.1 Innbygger administrerer sine egne tjenester og påmeldinger/søknader enkelt 
og 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Digitale elementer, Forvaltningsplan 
infrastruktur 

 

 Tiltak: Digital byggesak Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Jannike Hovland, Plan, miljø og kultur 

Beskrivelse av tiltaket: 
Arkitekter, entreprenører og andre aktører i en byggesak, skal enkelt og via digitale verktøy kunne 
avstemme om et tiltak er i henhold til gjeldende reguleringsplaner, og få informasjon om hvilke 
begrensninger eller spesielle hensyn som gjelder for tiltaket. Søknadsprosessen og dialogen med 
kommunen skal være enkel, transparent og heldigital. Tiltaket er avhengig av arbeidet med 
nasjonal standardisering av planbestemmelser og leverandørsamarbeid. 
 
2018-2019:  
- Deltakelse i FOU prosjekt med Norkart for å bidra til utvikling av byggesøknadsløsning 
- Deltakelse i statlige prosjekter for digitalisering av planbestemmelser 
- Gjennomføre prosjekt for å forenkle bestemmelser for småhusområdene 
- Kartlegge andre aktuelle tiltak i Bærum Kommune for å understøtte tiltaket   
 
2020-2021:  
- Gjennomføre aktuelle tiltak i henhold til kartlegging 

 

Dekker delmål:1.2 Innbygger mestrer sin hverdag, tilegner seg kunnskap og gjennomfører 
forebyggende tiltak, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 
2.3 Prosess og beslutningsstøtte reduserer uønsket variasjon i saksbehandling og 
tjenesteproduksjon 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Digitale elementer, Forvaltningsplan 
fagsystemer.  
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Tiltak: KLimaklok mobilitet for ansatte Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Jan Willy Mundal, Tekniske tjenester 

Beskrivelse av tiltaket: 
Utrede og implementere tiltak for å effektivisere og gjøre ansattes transport til/fra jobb og på 
jobb mer klimaklok. Herunder digitale løsninger for bildeling, samkjøring, utnyttelse av 
kollektivtilbud og sykkel. Tiltaket forutsetter samarbeid med Ruter og andre eksterne aktører. 
Sees i sammenheng med forslag til Klimastrategi m egen handlingsplan.  
 
2018-2019: 
- Utrede tiltak for å effektivisere og gjøre ansattes transport mer klimaklok 
- For eksempel; tilby brukere å dele GPS informasjon med hverandre for å få en bedre oversikt 

over klimakloke valg (beste sykkelstier, beste veivalg, etc.) og publisering av utviklingen i 
Bærum. 

 
2020-2021: 
- Gjennomføre aktuelle tiltak 

Dekker delmål: 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen  
Finansieres av HP-pott investeringer  :  Digital dialog, Digitale elementer 

 

Tiltak: Styringssystem for energieffektivisering Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Jan Willy Mundal, Tekniske tjenester 

Beskrivelse av tiltaket: 
Utrede hvordan stordata og digital elementer kan bedre ressurseffektiviseringen i kommunal 
tjenesteproduksjon, herunder energibruk for utendørsbelysning, gatevarme,  effektiv 
avfallshåndtering og lignende. 
 
2018-2019:  
- Utrede og igangsette aktuelle tiltak innen utendørsbelysning 
- Identifisere og utrede andre områder  

 
2020-2021: 
- Igangsette aktuelle tiltak 

Dekker delmål:3.3 Oppdatert og aggregert informasjon er enkelt tilgjengelig for ledere, 
myndigheter og ansatte 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer, Forvaltningsplan infrastruktur  
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3.5 Digitaliseringstiltak for sektor organisasjon, styring og utvikling 

 

Prioritert grunnleggende tiltak: Identitetsstyring 
og tilgangsadministrasjon 

Aktuell tidsramme: 2018- 2021 

Tiltakseier: Gunvor Erdal, HR 

Beskrivelse av tiltaket: 
Med modernisert løsning kan leder enkelt styre tilganger for sine ansatte i forhold til hvilken rolle 
de innehar. Tiltaket er et viktig ledd i styrkingen av innbyggernes personvern, som ny 
personvernforordning stiller krav om. 
 
2018-2019:  
Identitetsstyring og tilgang med integrasjon til lønns- og personalsystemet 
 
2020-2021: 
Integrasjon mot øvrige fagsystemer 

Dekker delmål:2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv 
måte innenfor samtykke og 3.3 Oppdatert og aggregert informasjon er enkelt tilgjengelig for 
ledere, myndigheter og ansatte 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer, Forvaltningsplan fagsystemer, 
Forvaltningsplan infrastruktur 

 

Prioritert grunnleggende tiltak: Forvaltningplan 
infrastruktur  

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Forvaltningsplanen skal regulere riktig tjenestekvalitet på de IT-tjenestene som er satt i 
produksjon. Nye digitale løsninger medfører ofte endrede infrastrukturbehov. Det er beov for en 
kontinuerlig trimming av infrastrukturen i samsvar med at nye tjenester kommer til og gamle 
tjenester utgår. 
 
2018-2021: 
Kontinuerlig sikre tilfredsstillende: 

- Lagring  
- Sikkerhet 
- Nettverk 
- Tilgjeneliggjøring av informasjon i hele BK’ 
- Utskifting / fornyelse av komponenter 
- Kapasitet i takt med nye tjenester    
-  

Forvaltning av eksisterende IT-løsninger i kommunen. 
 
 

Grunnleggende for alle digitaliseringsmålene. 
Finansieres av HP-pott: Forvaltningsplan - infrastruktur 
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Tiltak: Min side for ansatte   Aktuell tidsramme: 2018-2019 

Tiltakseier: Gunvor Erdal, HR 

Beskrivelse av tiltaket: 
Alle ansatte skal få tilgang til en «Min Side», der det er samlet relevant informasjon om og for den 
ansatte. Her samles brukerdialogen fra de ulike støttesystemer i en brukertilpasset form. En viktig 
forutsetning for dette arbeidet, er at alle kan nåes digitalt uavhengig av brukerutstyr. Det 
tilrettelegges for at den ansatte enkelt kan oppdatere selv.  
 
2018-2019:  
- Digitale håndbøker utredes 
- Innhold i «Min Side» for ansatte utredes og første versjon planlegges  
- Utrede hvordan informasjon fra aktuelle fagsystemer kan integreres i Min Side 
- «Min side» realiseres i en første versjon  
- Digitale arbeidsavtaler er tilgjengelig i min side. 
- Valg av verktøy for god toveis kommunikasjon mellom ledere, administrasjon og den enkelte 

ansatte 
 

Dekker delmål: 2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv 
måte innenfor samtykke, 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i 
tjenesteproduksjonen og 3.1 Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Forvaltningsplan fagsystemer  

 

Tiltak: Digital samhandling i prosjekter og 
prosesser 

Aktuell tidsramme: 2018-2019 

Tiltakseier: Stein Erik Skilhagen; Strategi og utvikling 

Beskrivelse av tiltaket: 
Ansatte skal kunne dele dokumenter og annen relevant informasjon på en enkel måte via intuitive 
grensesnitt. Ansatte må kunne samskrive i felles dokumenter og det må være god 
versjonshåndtering. Samhandlingen skal kunne foregå på alle relevante enheter ihht Bærum 
kommunes standarder.  
 
2018-2019:  
- Innføring av felles prosjektmetodikk og –verktøy 
- Valg av verktøy for god toveis kommunikasjon mellom ledere, administrasjon og den enkelte 

ansatte 
- Ny funksjon som erstatter og forbedrer tilgangen til dagens eksisterende dokumenter som 

ligger under Ansattportalen 
- Utrede samhandlings-, samskrivings- og delingsbehov, og innføre ønsket funksjonalitet 
- Utrede og definere retningslinjer for den digitale arbeidsplass 

Dekker delmål:2.1 Ansatte deler og benytter opplysninger om tjenesteproduksjon på en effektiv 

måte innenfor samtykke og 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i 

tjenesteproduksjonen 

Finansieres av HP-pott investeringer: Digital dialog, Digitale elementer, Forvaltningsplan infrastr. 
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Tiltak: Felles tid- ressurs- og 
turnusadministrasjon 

Aktuell tidsramme: 2018 

Tiltakseier: Gunvor Erdal, HR 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er ønsket å redusere antall tidsregistreringsløsninger i Bærum Kommune. Dagens situasjon 
med flere løsninger er kostnadsdrivende både i forhold til forvaltning, lisenskostnader og 
kompetansebehov. 
 
2018:  
- Klarlegging av kommunens behov sett opp mot hva markedet kan tilby av standardisert 

«hyllevare» 
- Valg og implementering av løsning(er) 
- Sanering av tidligere løsninger 

 

Dekker delmål:2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 3.3 
Oppdatert og aggregert informasjon er enkelt tilgjengelig for ledere, myndigheter og ansatte 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Forvaltningsplan fagsystemer 

 

Tiltak: Digital klimaklok arbeidsplass Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Kristine Hjellup Horne, Eiendom 

Beskrivelse av tiltaket: 
Tiltaket er forankret i kommunens eiendoms- og klimastrategi, med fokus på energireduksjon 
gjennom arealeffektive løsninger, utvikling og tilrettelegging av mobile digitale arbeidsplasser, 
grønn IT og smarte bygg.  
 
2018-2019 
- - Kartlegge føringer og konsekvenser for blant annet DigITs strategier 
  - Bevisstgjøring og kompetanseutvikling av berørte ansatt grupper  
 
2020-2021: 
- Videreføring av prosjektet til nye områder i BK 
 

Dekker delmål: 2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 4.3 
Aktiv bruk av markedet og påvirkning av våre økosystem for å forbedre digitale tjenester.  
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer, Forvaltningsplan infrastruktur 
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Tiltak: Digitalisering av flere prosesser innen 
bygg og eiendom 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Kristine Hjellup Horne, Eiendom 

Beskrivelse av tiltaket: 
Digitale løsninger for kommunens egne byggeprosjekter vurderes fortløpende. Digital 
samhandling blir muliggjort blant annet ved oppgradering  av IT-løsning for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) og etablering av nye digitale prosesser.  
 
I alle større nybyggprosjekter krever Bærum kommune at prosjekteringen skjer med digitale 
modeller, også kalt BIM. BIM-modelleringen bidrar til bedre  tverrfaglig koordinering under 
prosjekteringen og dermed mindre feil i utførelsesfasen.  
BIM vil også benyttes som verktøy for å oversette tegninger til mer visuell fremstilling av bygget i 
3D, der bruker kan «gå» gjennom bygget og se om løsningene svarer til de behov som er 
beskrevet i planleggingsfasen. Dette vil bidra til mer reell involvering og samhandling mellom 
partene i ett byggeprosjekt. 
For å nyttiggjøre seg fullt ut av mulighetene innen digital bygging er man avhengig av kraftig 
maskinvare, programvare og fasiliteter for digital fremvisning. Samhandling med eksterne 
partnere skal foregå digitalisert og kommunens IKT-utstyr skal ikke være en begrensning for denne 
samhandlingen. 
 
2018-2019 
- Utvikle tjenester og leveranser ved å ta i bruk nye digitale prosesser som følge av muligheter ved 
nye programvareløsninger 
- Ut fra kost nytte vurdere mer digital kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere innen 
eiendomsområdet 
- Sikre sentral styring av tekniske anlegg og energibruk. Modernisere og utvide driftssentralen, slik 
at alle bygg med sentral driftskontroll kan styres sentralt innen utgangen av 2019. 
 
2020-2021: 
- Bidra til at andre virksomhetsområder kan dra nytte av digital kompetanse som er opparbeidet i 
eiendom. 
- Være pådriver for å ta i bruk digitale løsninger innen eiendomsområdet. 
 

Dekker delmål:2.2 Beste praksis og digitale elementer er integrert i tjenesteproduksjonen og 2.3 
Prosess og beslutningsstøtte reduserer uønsket variasjon i saksbehandling og tjenesteproduksjon 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitale elementer, Forvaltningsplan fagsystemer 

 

Tiltak: Digitalt analyseverktøy  Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Ove Myrvåg, Virksomhetsstyring og økonomi 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er et mål å tilrettelegge for å kunne bruke statistikk i ledelses- og planleggingsarbeid og for å 
lage fremtidsscenarier.  
 
2018-2019: 
- Kartlegge behov og lage oversikt over aktuelle data, se på mulige løsninger for analyseverktøy, 

stordata-teknologi 
 

2020-2021: 
- Pilot på ett område, utvikle en første versjon 
  

Dekker delmål:3.1 Tjenestestatistikk og avvik er enkelt tilgjengelig 
Finansieres av HP-pott investeringer  : EPOS 
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Tiltak: Deltakelse i aktuelle nasjonale 
samarbeidsfora innen digitalisering 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: : Rådmannen v/ Kristin Weidemann Wieland og Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Rådmannen og DigIT søker aktivt samarbeid med andre virksomheter og tilrettelegger for 
deltakelse i nasjonale fora for å samarbeide om rammeverk for digitalisering og utvikling av 
fellesløsninger. Gjennom dette bidrar kommunen både inn i den nasjonale utviklingen, det sikres 
forankring til den pågående utvikling i Bærum. Det initieres samarbeidsprosjekter både nasjonalt 
og i samarbeid mellom flere kommuner som er aktuelle for Bærum kommune. 
 
Eksempler på samarbeid: 
- Storbynettverket 

- ASSS-samarbeidet 

- KommIT-rådet 

- eHelse-styret 

- KS Fagutvalg for arkitektur 

-  

- Skate 

- KINS (Sikkerhetsforum) 

- NUFA (nasjonalt utvalg for fag og arkitektur innen eHelse) 

- KS og K10 Helse, K10 IT, KS brukerråd for plan, bygg og geodata, KS Kommunal veidrift 

- FIAN (felles identitet og adgang i helsevesenet)  

Dekker delmål:3.2 Vi tilbyr informasjon fra vår virksomhet for å samarbeide med andre for å 
verdiøke og skape nye tjenester for våre innbyggere 
Finansieres av virksomhetenes rammer 

 

Tiltak: Smarte norske byer samarbeid Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Rådmannen v/ Arthur Wøhni 

Beskrivelse av tiltaket: 
Deltakelse i storbynettverk for smarte norske byer med formål å akselerere utviklingen av smarte 
byer gjennom innovasjon og næringsutvikling.  
 
2018-2019:  
- Delta i arbeidsgrupper for åpne data, innbyggerinvolvering og næringslivsdialog, samt 

eventuelle nye arbeidsgrupper som defineres 
- Lede arbeidsgruppe for mobilitet i smarte byer 
- Ta ledelsen på minimum ett område innenfor mobilitet 
- Samarbeid med Ruter og Oslo kommune om sømløs, integrert mobilitet 

 
2020-2021: 
- Delta aktivt og lede an i konkrete prosjekter som springer ut av nettverksarbeidet  

Dekker delmål: 4.3 Innovativ leverandør- og næringsutvikling 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digital dialog, Digitale elementer 
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Tiltak: Ledelsesinformasjon og rapportering Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Ove Myrvåg; Virksomhetsstyring og økonomi 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er et mål at ledere enkelt får godt tilrettelagt ledelsesinformasjon, behovstilpasset til sin 
funksjon på et intuitivt grensesnitt og format. Alle nye anskaffelser og utvikling av nye løsninger 
skal ivareta behovet for enkel, automatisert og strukturert uthenting og sammenstilling av data. 
Det er et mål å forenkle rapporteringen. Kravet legges inn i alle anskaffelser.  
 
2018-2019: 
- Ny løsning for nøkkeltallstyring er implementer og tatt i bruk 
- LDIP blir produsert mer automatisk ved å utnytte erfaringer fra prosjekt «Nøkkeldata» 

 
2020-2021: 
- All rapportering er enkel og mest mulig automatisert, fokus er på avvik, planer, simulering og 

framskriving.  

Dekker delmål:3.3 Oppdatert og aggregert informasjon er enkelt tilgjengelig for ledere, 
myndigheter og ansatte 
Finansieres av HP-pott investeringer: investeringer EPOS 

 

Tiltak: Etablere ny finansierings- og 
styringsmodell for digitalisering 

Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: : Rådmannen v/ Kristin Weidemann Wieland  

Beskrivelse av tiltaket: 
Etablere og forvalte finanserings- og styringsmodellen, som regulerer samarbeidet og 
ansvarsfordelingen mellom DigIT og virksomhetene i kommunen – og som er i tråd med 
finansieringsnmodell for øvrige fellestjenester eks. Eiendom 
 
Implementering av den nye finanserings- og styringsmodellen i virksomhetene 
 
Styringsmodellen skal implementeres internt i DigIT, slik at vi får en klar ansvarsfordeling og gode 
arbeidsprosesser mellom enhetene. 
 
2018-2019: 
- Etablere ny finansierings- og styringsmodell for investeringer i digitalisering og nye IT-

løsninger i kommunen 
- Etablere ny finansierings- og styringsmodell for drift, vedlikehold og forvaltning av 

eksisterende IT-løsninger i kommunen. 
- Implementere vedtatt styringsmodell ute i virksomhetene 
- Evaluere og videreutvikle implementering av styringsmodellen i DigITs organisasjon 
 
2020-2021: 
- Forvalte finansierings- og styringsmodellene videre 
- Forvalte DigITs interne organisering videre 

 

Dekker delmål:4.1 Kontinuerlig forbedring av styringsmodell for IT og organisatorisk 
videreutviklingen av samhandlingen om digitalisering av Bærum kommune. 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitalisering og ITs budsjett 
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Tiltak: Digitalt brukerutstyr Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Utrede behov, anskaffe og forvalte rett brukerutstyr til de ansatte i kommunen. 
 
2018-2019: 
Felles anskaffelse av PC, nettbrett, mobiltelefoner, bilde på vegg, interaktive skjermer, skriver, etc. 
 
2020-2021: 
Forvaltning av avtaler og nye anskaffelser ved behov 
 

Dekker delmål: 4.1 Kontinuerlig forbedring av styringsmodell for IT og organisatorisk 
videreutviklingen av samhandlingen om digitalisering av Bærum kommune. 
Finansieres av HP-pott investeringer  : Virksomhetenes rammer, Forvaltningsplan infrastruktur 

 

Tiltak: Leverandørsamarbeid for digitalisering Aktuell tidsramme: 2018-2021 

Tiltakseier: Harald Hjelde, Digitalisering og IT 

Beskrivelse av tiltaket: 
Øke gjennomføringskraft ved å utvikle og forvalte en leverandørstrategi som beskriver hvilke 
oppgaver DigIT fortrinnsvis skal gjøre selv og hvilke oppgaver som kan settes ut. 
Leverandørstrategien skal sikre bærekraftig leveranse av nett, brukerutstyr og tjenester og 
beskrive hvordan vi skal påvirke leverandørene til å møte våre behov og bidra til innovasjon i våre 
tjenesteleveranser. 
 
2018-2019: 
- Utvikle en leverandørstrategi 
- Følge opp tiltak identifisert i leverandørstrategien, som for eksempel leverandørstyring, 

innovativt partnerskap, samarbeid med andre kommuner 
 

2020-2021: 
- Forvalte leverandørstrategien 

Dekker delmål:4.1 og 4.3 Aktiv bruk av markedet og påvirkning av våre økosystem for å forbedre 
digitale tjenester.  
Finansieres av HP-pott investeringer  : Digitalisering og ITs ramme 
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3.6 Samlet oversikt over tiltak for HP-perioden  

Dekker 
delmål:  

Tiltak Ansvar 2018-2019 2020-2021 

Digitaliseringstiltak som er felles for hele kommunen 

4.2 
1.1 

1.1.1 

Prioritert grunnleggende tiltak: Felles rammeverk for digitale løsninger 
Beskrive, forvalte og videreutvikle kommunens virksomhets- og IT arkitektur 

Digitalisering og IT   

Forvalte og videreutvikle kommunens rammeverk (arkitektur)     

1.1, 2.1, 2.2, 
2.3, 4.2 og 

4.3 

Prioritert grunnleggende tiltak: Felleskomponenter og -løsninger: Ta i bruk, utvikle, 
forvalte, drifte og vedlikeholde felles nasjonale og lokale komponenter 

Digitalisering og IT   

1.1, 1.2, 1.3 Prioritert grunnleggende tiltak: Ny personvernlovgivning (GDPR)  
Sikre kommunens samsvar med ny lovgivning 

Organisasjon og 
utvikling 

  

1.1, 2.1, 2.2, 
2.3, 4.3, 4.3. 

1.1 
1.1.1 

Prioritert tiltak: Trådløs tilgang til digitale tjenester  
Trådløse nett for innbyggere, besøkende og ansatte. 

Digitalisering og IT   

Rulle ut nettverk, gjennomgå og forbedre dagens nettverk     

1.1 og 1.3 
1.1 

1.1.1 

Prioritert tiltak: Min side for innbyggere og næringsliv  
Kartlegge behov, etablere rammeverk og identitetsstyring, 1. versjon 

Digitalisering og IT   

Etablere tjenester basert på kartlegging     

2.2 og 4.4 
1.1 

1.1.1 

Prioritert tiltak: Digital transformasjon 
Implementere prosjektveiviseren og utvikle arbeidet med konseptanalyse for å 
dekke re-design av arbeidsprosesser og organisering. 

Organisasjon og 
utvikling 

  

Rammeverk for gevinstrealisering, oppfølging av klimamål og prosjekt- og 
porteføljestyring 

    

1.1, 2.2 og 
2.3 

  
  

Prioritert tiltak: Automatisering av arbeidsprosesser 
Kartlegge arbeidsprosesser og tjenester, påbegynne automatisering 

Digitalisering og IT   

Automatisere deler av arbeidsprosessene for alle tjenester 
    

1.3 
  
  

Innbygger involvering 
Plan- og byggesaksdialog, kartlegge og tilgjengeliggjøre arkiv 

Kommunikasjon   

Bedre innsyn og medvirkningsmuligheter, utforske 3D / VR i plan- og byggesaker     

3.4 
  
  

Åpne data  
Rammeverk, identifisere åpne data, samarbeide næringsliv og smart city nettverk 

Digitalisering og IT   

Identifisere og publisere ytterligere åpne data     

4.1, 4.3 og 
4.4 

  
  

Digital innovasjon 
Teste ut eksisterende og ny teknologi i samarbeid med næringsliv 

Digitalisering og IT   

Teste ut fremtidig ny teknologi i samarbeid med næringsliv 
    

2.2 og 4.4 
  
  

Digital kompetanse 
Innføring av kompetanseplaner for ansatte i kommunen med  krav til digital 
kompetanse. 

HR   

Digital veiledning, eLæringskurs, formidle kunnskap om ny teknologi og muligheter     

4.1 
  
  

Dokumentasjon av tjenester og underliggende systemer 
Kartlegge, dokumentere og etablere katalog over tjenester, arbeidsprosesser, 
systemer og informasjon 

Digitalisering og IT   

Forvalte rutiner, maler og kataloger     

Digitaliseringstiltak for sektor BIOM 

 
1.2 og 2.2 

 
  

Prioritert tiltak: Velferdsteknologi  
Implementering av "Trygghetspakken" i Tryggere hverdag prosjektet. 

Pleie og omsorg   

Videre utprøving og utrulling av velferdsteknologi i BIOM 
    

1.2, 2.2 og 
3.1 

  

Pasientvarslingsanlegg for omsorgsboliger, bo- og behandlingssenter 
Implementere hoveddelen av anleggene. 

Pleie og omsorg   

Ferdigstille anlegg (ut 2019).     

2.2 og 3.1 Felles løsning for kollegavarsling Pleie og omsorg   

2.1, 2.2 og 
3.1 

Samhandling, pasientlogistikk og arbeidsflyt 
Anskaffe og implementere løsning 

Pleie og omsorg   

3.2 Deltakelse i nasjonale tiltak innen e-helse 
Delta i nasjonale prosjekter og programmer 

Pleie og omsorg   

2.1, 2.2 og 
3.1 

Forvaltning og videreutvikling av journalløsninger 
Pleie og omsorg   
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Digitaliseringstiltak for sektor BAUN 

 
1.2 og 2.2 

 
  

Prioritert tiltak: Digital skole  
Nettbrett, dialog hjem/skole, delingsplattform, læringsmidler, samskriving 

Skole   

Evaluere læringsplattform, videreføre læringsmudler og dialog hjem/skole 
    

1.2 
  

Digital barnehage 
Beskrive operasjonalisering av Digitaliseringsstrategien for Barnehage 

Barnehage   

Oppfølging av tiltak     

1.2 
 

Digital fritid 
Videreutvikle løsning for Fritid og avlastning 

Barn og unge   

Matchingløsning frivillige/søkere om bistand, digital støtte til mer aktivi fritid     

2.1, 2.2 og 
2.3 

Digibarnevern 
Barn og unge   

Digitaliseringstiltak for sektor MIK 

1.1 
11.2, 2.2 og 

2.3 

Forenklet dialog med frivillige, lag og foreninger 
Kartlegge, felles saksbehandlingsløsning tilskudd, uttesting bookingløsning 

Plan, Miljø, Kultur   

"Matching" løsning versjon 1, selvbetjent booking  og bruk av lokaler og anlegg     

  
1.1 og 2.2 

  
  

Digital byggesak 
Delta i utredningsarbeid og kartlegge tiltak som støtter mål om digital byggesak  

Plan, Miljø, Kultur   

Gjennomføre aktuelle tiltak i henhold til kartlegging 
    

  
2.2 

  
  

Klimaklok mobilitet for ansatte 
Utrede tiltak som effektiviserer og gjør ansattes transport mer klimaklok 

Tekniske tjenester   

Gjennomføre aktuelle tiltak 
    

  
3.3 

  
  

Styringssystem for energieffektivisering 
Utrede og igangsette tiltak innen utendørsbelysning. Identifisere og utrede andre 
områder 

Tekniske tjenester   

Igangsette aktuelle tiltak     

Digitaliseringstiltak for sektor OU 

 
2.1 og 3.3 

Prioritert grunnleggende tiltak: Identitetsstyring og tilgangsadministrasjon 
Identitetsstyring og tilgang med integrasjon til lønns- og personalsystem 

HR   

Integrasjon mot øvrige fagsystemer     

Alle Prioritert grunnleggende tiltak: Forvaltningsplan infrastruktur 
Kontinuerlig trimming av infrastrukturen i samsvar med at nye tjenester kommer til 
og gamle tjenester går ut. 

Digitalisering og IT   

2.1, 2.2 og 
3.1 

  
  

Min side for ansatte  
Digitale arbeidsavtaler og håndbøker, utrede og planlegge "in side for ansatte 

HR   

Første versjon av Min side for ansatte, kartlegge ønsket integrasjon 
 

    

2.1 og 2.2 Digital samhandling i prosjekter og prosesser 
 

Strategi og 
utvikling 

  

 
2.2 og 3.3 

  
  

Felles tid- ressurs- og turnusadministrasjon 
Klarlegging av kommunens behov opp mot standardløsninger i markedet 

HR   

Valg og implementering av løsning, sanering av tidligere løsninger 
    

  
2.2 og 4.3 

  
  

Digital klimaklok arbeidsplass 
Kartlegge og anbefale tiltak i forbindelse med ombygging av Kommunegården 

Eiendom   

Videreføre prosjektet til nye områder i BK 
    

  
2.2 og 2.3  

  

Digitalisering av flere prosesser i bygg og anlegg 
Pilotere automatisering (robotisering) av trivielle oppgaver 

Eiendom   

Videreføre prosjektet til nye områder i BK     

3.1 
  
  

Digitalt analyseverktøy 
Kartlegge behov og lage oversikt, se på ulike løsninger 

Virksomhetsstyring 
og økonomi 

  

Pilot på ett område, så versjonssette 1. versjon     

3.2 Deltakelse i aktuelle samarbeidsfora og prosjekter innen digitalisering Digitalisering og IT   

  
4.3 

  
  

Smarte norske byer samarbeid  
Delta i arbeidsgrupper, lede arbeid innen mobilitet, Ruter samarbeid 

Miljø, Idrett, Kultur   

Delta aktivt og lede an i konkrete prosjekter  
    

3.3 
  
  

Ledelsesinformasjon og rapportering 
Ny løsning for nøkkeltallstyring implementeres og tas i bruk 

Virksomhetsstyring 
og økonomi 

  

Forenklet og automatisert rapportering     
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4.1 
  
  

Etablere ny finansierings- og styringsmodell for digitalisering 
Etablere, implementere og evaluere finansierings- og styringsmodell for digitalisering 

Digitalisering og IT   

Forvalte finansierings- og styringsmodell og DigITs organisering videre     

4.1 Digitalt brukerutstyr 
Utrede behov, anskaffe og forvalte rett brukerutstyr til ansatte 

Digitalisering og IT   

4.1 og 4.3 Leverandørsamarbeid for digitalisering 
Utvikle og forvalte leverandørstrategi, leverandørsamarbeid og -partnerskap 

Digitalisering og IT   
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Arkivsak-dok. 17/00007-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REVISJONENS SERVICEERKLÆRING 2018 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonens serviceerklæring 2018, Bærum kommunerevisjon 8.1.2018  

 
Saksframstilling: 
I kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 (sak 74/17) som ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte 05.12.16, ble det varslet at kontrollutvalget skal få revisjonens 
serviceerklæring til behandling i januarmøtet. Serviceerklæringen er vedlagt saken. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

Til kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
08.01.2018   17/308 18/3747 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Revisjonens serviceerklæring 2018 

 
Revisjonssjefens forslag til vedtak: 
Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Vi viser til Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 (sak 74/17) behandlet i kontrollutvalgets 
møte 05.12.16, virksomhetsplanen ble tatt til etterretning. Av denne fremgår at utvalget skal få til 
behandling revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget i januarmøtet.  
 

Formål og bakgrunn 

Revisjonen ønsker å fokusere på brukernes behov og på måling av resultater. Viktige 
styringsdokumenter er virksomhetsplan, ulike resultatkartlegginger og serviceerklæring. 
 
Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018 gir en oversikt over revisjonens viktigste mål, 
måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå. Årsrapporten som kommer i februarmøtet 
inneholder resultatene som ble oppnådd året før. Høsten 2017 gjennomførte vi for første gang en 
brukerundersøkelse både i kontrollutvalget og i administrasjonen (sak 65/17). 
 
Vedlagte forslag til serviceerklæring skal avklare hvilken service kontrollutvalget og dets 
medlemmer skal kunne forvente fra revisjonen. Kommunerevisjonen ønsker med erklæringen å 
bidra til en god service for kontrollutvalget og en god serviceholdning hos revisjonen og den 
enkelte medarbeider.  
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Beslutningspunkter 

Vi har lagt inn de forhold vi antar kan være viktige for den service utvalget og dets medlemmer 
opplever.  
 
Kontrollutvalget bør vurdere om det ønsker å legge inn andre forventninger til service. 
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SERVICEERKLÆRING TIL KONTROLLUTVALGET 2018: 
 

Kontrollutvalget og dets medlemmer skal oppleve god service fra revisjonen. 
 
Revisjonen vektlegger: tilgjengelighet, kompetanse og resultatorientering.  
 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at tjenestene er tilgjengelige. Dette innebærer 
at: 

• revisjonen er til stede på møtene for å kunne gi utfyllende informasjon og bistand 

• revisjonens internettside er oppdatert og inneholder relevant informasjon for 
kontrollutvalget 

• Revisjonen er tilgjengelig dersom kontrollutvalget tar kontakt 

 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at revisjonen har den kompetanse som er 
nødvendig for å gi et raskt og riktig svar. Dette innebærer at: 

• revisjonen kjenner regelverket innen relevante fagområder 

• revisjonen har nødvendig fagkompetanse 

• revisjonen holder seg orientert om utviklingen lokalt og sentralt, og sørger for å 
tilrettelegge når det skjer endringer som berører fagområdene 

 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at revisjonen er resultatorientert. Dette 
innebærer at: 

• revisjonen utfører de oppgaver kontrollutvalget vedtar 

• oppgavene blir utført til avtalt tid, og enkeltsaker besvares så raskt som mulig. 

• revisjonen tilstreber effektiv ressursutnyttelse  

 
Hva gjør du hvis du ikke er fornøyd med servicen? 

Dine erfaringer som medlem er den viktigste kilden til hvordan vi skal forbedre vår service. 
Dersom dine forventninger til service, kvalitet eller annet fra revisjonen ikke innfris, eller hvis du 
har ideer til forbedringer, ber vi deg om å ta dette opp i utvalgets møter eller direkte med oss. 
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Arkivsak-dok. 17/00061-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

FRISTER FOR VEDTATTE FORVALTNINGSREVISJONER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget ber om å få forvaltningsrevisjonene fremlagt til følgende 

møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?   Desember  
 

2.  For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført? 
endres fristen fra mai til juni. 
 

 
Vedlegg:  
Frister vedtatte forvaltningsrevisjoner, Kommunerevisjonen 8.1.2018 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte vedtok kontrollutvalget to forvaltningsrevisjoner:  

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig?  

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?     
 
I denne saken foreslår kommunerevisjonen at rapportene leveres hhv til september- 
og desembermøtet. I tillegg ønsker revisjonen å utsette leveransen av 
forvaltningsprosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført? fra mai til juni, se 
vedlagte notat fra kommunerevisjonen. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KONTROLLUTVALGET 

 
 

Kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
08.01.2018   17/26511 18/4440 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Frister vedtatte forvaltningsrevisjoner 

 
Forslag til vedtak: 

1  Forvaltningsrevisjonene nedenfor bes fremlagt til følgende møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?   Desember 

2  For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført?  endres fristen fra 
mai til juni. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 

Tidligere behandling 

I sak 70/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018 møte 04.12.17 vedtok kontrollutvalget to 
forvaltningsrevisjoner. Utvalget ønsket forslag til frister for disse til neste møte.  
 

Redegjørelse 

Det er kommet ny forskrift som regulerer kommunens arbeid mot mobbing fra 01.08.17. Det kan 
være mest interessant ta denne i andre halvår, for å kunne vurdere kommunens arbeid i ett 
skoleår etter nytt regelverk og behandling i desembermøtet.   

Revisjonen foreslår følgende frister for de to forvaltningsrevisjonene: 

Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? september 

Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? desember 

 
Disse forvaltningsrevisjonene kommer i tillegg til de som er vedtatt tidligere og som ikke er 
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ferdigstilt. Fristen for prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført?, foreslås utsatt fra mai til 
juni.  

De vedtatte forvaltningsrevisjonene kommer i så fall i denne rekkefølgen: 
 

Stopper kommunen arbeidskriminalitet april 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet mai 

Blir tilpasset undervisning gjennomført? juni 

Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? september 

Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? desember 

 
Kontrollutvalget kan bestille ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner i juni 2018 innenfor vedtatt 
ramme. 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Revisjonen har avklart fremdriften med Rogaland Revisjon. 
 

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget kan få forvaltningsrevisjonene i en annen rekkefølge enn det som er foreslått her. 
 
Dersom kontrollutvalget ønsker å prioritere om på rekkefølgen kan revisjonen komme tilbake 
med nye frister. 
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Arkivsak-dok. 17/00011-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over behandling av planlagte saker 2018 i kontrollutvalget 
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Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2018 
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og 
kommunens svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

22. januar 
 

Møterom A212 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2018 

 Notat om kjøp av EDB utstyr Sak 44/17. 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Evaluering av formelt samarbeid med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon (ref sak 055/16) 

 Frister for nye forvaltningsrevisjonsprosjekter ref. (sak 70/17)  

 Referater 

 Eventuelt 

26. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 – februar 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2017 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 Referater 

 Eventuelt 

16. april 
 

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2017 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2017 

 Forvaltningsrevisjon arbeidskriminalitet      

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

28. mai 

 

 Forvaltningsrevisjon: Blir tilpasset undervisning gjennomført  

 Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.04.1 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.4.18 

 Referater 

  18. juni  

 

 Be rådmannen om en orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? I juni 2018 (sak 51/17). 

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om å rapportere på oppfølgingen av 

rapporten Brukerstyrt personlig assistent i junimøtet 2018 (sak 52/17). 



7/18 Referater - 17/00011-18 Referater : Saker til behandling 2018

                                                   Oppdatert 15.1.18 
 
 

2 
 

Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

Utvalget er særlig opptatt av å få høre om opplæring av brukere i 

arbeidslederkompetanse i tillegg til rapportering på anbefalingene. 

 Kontrollutvalget velger ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner (sak 

70/17) 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

27. august  

 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Eventuelt.  

24. september 

 

 Rapport om intern kvalitetskontroll  

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2018 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.18 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

22. oktober  

 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019 

26. november  Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2019  

 Virksomhetsplan 2019 – revisjonen  

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2017 (KU-forskrift § 8) 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2018. 

 Sak 042/15 Riktig utførte innkjøp? Følges opp i 2018 eller 2019.  

2019   

 

Utvalget benytter møterom xx i 2018. 
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Arkivsak-dok. 17/00012-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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