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Innledning 
Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedret kvalitet i 
både offentlige og private virksomheter. Kommunene i Lillehammer-regionen skal bidra til en 
fremtidsrettet og kostnadseffektiv digital offentlig sektor1. Det er en nasjonal målsetting at digitale 
tjenester skal være førstevalget, og dette legger føringer for kommunens tjenesteutvikling og 
kommunikasjon med omverdenen. Denne digitaliseringsstrategien viser hvordan kommunene i 
Lillehammer-regionen vil følge opp de nasjonale føringene.  

Utviklingen går raskere og gir større muligheter enn noen gang tidligere. Nye, smarte, effektive 
tjenester kan gi våre innbyggere, medarbeidere, næringsliv og andre grupper en enklere og bedre 
hverdag. Digitalisering skal bidra til bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk, mer verdiskapning i 
næringslivet og økt grad av samskapning. 

Digitalisering og bruk av ny teknologi er en forutsetning for at kommunene i Lillehammer-regionen 
skal kunne tilby gode tjenester og ivareta sine forpliktelser i fremtiden. Frem mot år 2040 vil 
befolkningsutviklingen i kommunene i Lillehammer-regionen føre til et misforhold mellom andelen 
arbeidsføre og andelen av befolkningen som er 67 år og eldre. Dette vil gi utfordringer for 
kommunene på flere områder, og kravene til tjenesteinnovasjon og ressurseffektivitet i offentlige 
sektor vil øke i takt med denne utviklingen. Disse kravene kan ikke løses av den enkelte kommune 
alene. Kommunene i Lillehammer-regionen må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer for å skape 
bærekraftige og sammenhengende tjenester som løser brukernes behov.  

Digitaliseringsstrategien inneholder felles overordnede mål for kommunene Lillehammer, Øyer og 
Gausdal for perioden 2021 - 2024, og angir retningen for en utvikling som skal prege kommunene 
langt utover dette. Strategien skal sikre at satsinger innenfor dette området er i tråd med nasjonale 
og regionale overordnede planer og målsetninger i alle tre kommuner, samt at disse er samordnet og 
har et tilstrekkelig fremtidsperspektiv. Den skal videre bidra til at innbyggernes, folkevalgtes, 
næringslivets og medarbeideres behov til digitale tjenester ivaretas.  

 

  

 
1Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/digitaliseringsstrategien/Digitaliseringsstrategi-juni2019.pdf


Sammendrag 
Kommunene i Lillehammer-regionen har satt seg følgende overordnede målsettinger for 
digitaliseringsarbeidet: 

 Vi skal være aktive bidragsytere i arbeidet med å bygge en fremtidsrettet og kostnadseffektiv digital 
offentlig sektor. 

 Vi benytter digitalisering til å utvikle en mer bærekraftig tjenesteproduksjon og gode levekår. 
 Digitaliseringsarbeidet skal bidra til en enklere hverdag for de som benytter seg av kommunens 

tjenester. 

Digitaliseringsstrategien for perioden 2021-2024 inneholder følgende hovedprinsipper: 

 Kommunene i Lillehammer-regionen vil lojalt følge opp nasjonale ambisjoner og føringer for 
digitalisering.  

 Kommunene vil øke takten på digitaliseringsarbeidet for å møte dagens og morgendagens utfordringer 
og bidra til å bygge bærekraftige kommuner for fremtiden. 

 Kommunene vil ha økt fokus på deling og gjenbruk av data, slik at medarbeiderne kan utføre sine 
oppgaver og innbyggere/næringsliv ivareta sine interesser på en mer effektiv måte. 

 Kommunene vil i perioden være pådrivere for et økt samskaping med næringsliv, akademia, 
innbyggere, frivilligheten og andre interessegrupper for at man i fellesskap skal nå felles målsettinger.  

 Kommunene skal basere seg på standardiserte løsninger og nasjonale felleskomponenter så langt det 
er hensiktsmessig. 

 Kommunene har som mål å være blant de ledende i landet når det gjelder andel innbyggere som 
benytter digitale løsninger. 

 Kommunene setter fokus på utvikling av fremtidens lokalsamfunn gjennom introduksjon av Smartby-
konseptet. 

 Kommunene forsterker sitt fokus på å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet. Ettersom gevinstene 
skaper grunnlag for ytterligere digitalisering, skal evnen og viljen til gevinstrealisering ha høyeste 
prioritet. 

 Informasjonssikkerhet og personvern er under kontant angrep og økende i omfang. Vi har sett 
eksempler på at konsekvensene ved å nedprioritere dette arbeidet kan være ødeleggende for 
kommuners evne til å løse sine oppgaver. Kommunene vil derfor sette ekstra fokus på 
informasjonssikkerhet og personvern i perioden, i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger. 

 Kommunene vil i perioden prioritere en bedre utnyttelse av digitale løsninger og systemer som 
allerede er i bruk. Dette for å øke gevinstene av gjennomførte investeringer, men også for å unngå 
unødvendige nyanskaffelser i fremtiden. For å realisere dette vil kommunen blant annet fokusere på 
målrettede kompetansehevende tiltak for medarbeidere. 

 For å sikre tilstrekkelig fremdrift og måloppnåelse i digitaliseringsarbeidet, utarbeider det regionale 
digitaliseringsstyret handlingsplaner som inkluderer prioriterte prosjekter og aktiviteter. Det velges 
også konkrete indikatorer(KPI’er) som måles og følges opp.  

  



Hvorfor digitalisere? 
 

VI DIGITALISERER FOR Å LØSE DAGENS OG FREMTIDENS UTFORDRINGER  

De demografiske endringene kommunene står overfor skaper behov for omstilling. Det ligger et 
potensiale for effektivisering gjennom digitalisering i alle kommunens tjenester. Tjenestene skal 
utvikles med utgangspunkt i brukernes behov, og det må arbeides og samhandles mer effektivt 
internt i organisasjonen, mellom kommunene og mellom forvaltningsnivåer. For å lage gode og 
sammenhengende tjenester, må vi ha oversikt over hvilke data som finnes hvor, og vite hvordan 
disse kan deles innenfor rammene av regler for informasjonssikkerhet og personvern 
 

VI SKAL BIDRA TIL AT INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG MEDARBEIDERE KAN IVARETA SINE BEHOV GJENNOM 
DIGITALE LØSNINGER 

Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til digitale tjenester. Digital kommunikasjon er i ferd 
med å bli den primære kanalen for dialog mellom innbyggere og kommuner, mellom næringsliv og 
kommuner, og mellom kommuner og andre offentlige instanser. Det etterspørres et vidt spekter av 
løsninger, fra enkle selvbetjeningsløsninger til mer omfattende løsninger innen helse og omsorg som 
f.eks. trygghets-, selvstendighets- og mestringsteknologi.  

Våre medarbeidere kan ikke løse sine oppgaver uten gode og effektive digitale løsninger. Dette 
omfatter både fysisk utstyr og programvare. Medarbeiderne må også ha tilstrekkelig kompetanse til 
å kunne utnytte potensialet som ligger i tekniske løsninger, programvare og tilgjengelige data, og 
dette skal skje på en måte som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern.  
 

VI SKAL OPPFYLLE STATENS AMBISJONER FOR KOMMUNENE 

Nasjonalt er det høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som 
innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere hverdag. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse 
av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå begge deler.  

Kommunene i Lillehammer-regionen følger målene som er nedfelt i den nasjonale digitale strategien, 
én offentlig digital sektor2: 

 

  

 
2 Nasjonal målsetting for arbeidet mot en offentlig digital sektor mot 2025 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=2


Hva skal vi oppnå? 
BÆREKRAFTIGE TJENESTER 

Kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av FNs 
bærekraftsmål i Norge. Digitalisering er et viktig element i denne realiseringen.  

Kommunene i Lillehammer–regionen skal benytte digitalisering til å utvikle en mer bærekraftig 
tjenesteproduksjon. Vi må levere våre tjenester på andre og mer effektive måter i fremtiden, og vi 
må evne å tilpasse oss rammefaktorer og ressurser som endrer seg over tid. Dette innebærer et 
behov for fornying, forenkling og forbedring. Vi må se mot andre kommuner og virksomheter for å 
høste erfaringer og finne nye løsninger som kan tilpasses våre lokale forhold. 
 

DIGITAL MESTRING OG DELTAKELSE I LIVETS ULIKE FASER 

Digital deltakelse er i dagens samfunn en forutsetning for å oppleve mestring i alle livsfaser. 
Kommunene i regionen skal på sikt være blant de fremste i landet når det gjelder antallet innbyggere 
som benytter digitale løsninger uavhengig av alder, kjønn, bosted, utdanning og yrkesdeltakelse.  

Digitalisering og teknologiske løsninger skal legge til rette for at innbyggerne mestrer egen hverdag 
også i perioder med sykdom og funksjonsnedsettelse. Innenfor helse- og velferdstjenestene skal 
teknologi benyttes til tilrettelegging av fysiske forhold, til å ha kontroll med egen helse og til å 
opprettholde selvstendighet og sosial kontakt med omgivelsene.  
 

VI SKAPER FRAMTIDENS LOKALSAMFUNN GJENNOM SMARTBY-KONSEPTET 

Vi skal skape byer og bygder som har gode levekår og som er attraktive for tilflyttere og 
næringsliv. Gode og fremtidsrettede løsninger krever helhetlig tankegang og samarbeid.  

Smartby er et konsept med målsetting om å utvikle effektive og bærekraftige lokalsamfunn, i 
krysningsfeltet mellom næringsliv, akademia og innbyggere. Digitalisering kan bidra til byer og bygder 
med mer effektiv ressursbruk med en pålitelig infrastruktur i bunn. Et smart lokalsamfunn ivaretar 
både mennesker og bedrifter, tilbyr tjenester av høy kvalitet på en rask og effektiv måte, og gir større 
avkastning på offentlige investeringer.  

 

  



Hvordan skal vi digitalisere? 
VI UTNYTTER POTENSIALET I NYE OG EKSISTERENDE SAMARBEIDSFORMER  

For å høste gevinster av digitalisering på en systematisert måte, må arbeidsprosesser, kompetanse 
og styring sees i sammenheng med teknologi. For å lykkes med dette arbeidet må kommunene i 
regionen samhandle med regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå, samt Ikomm og deres øvrige eiere. 
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Innbyggere, næringsliv og andre aktører skal involveres i den digitale tjenesteutviklingen for at vi skal 
kunne realisere gevinstene digitalisering muliggjør. Vi skal sikre medvirkning i beslutningsprosesser 
ved å informere om viktige prosesser, samt invitere til engasjement og dialog. 

Den strategiske næringslivsplanen for kommunene i Lillehammer-regionen for perioden 2021-2024 
er ambisiøs og legger opp til samskaping mellom næringsliv, innbyggere, kommunene og akademia 
for å nå målene som er satt. Spesielt er det satt fokus på økt kompetanse og bruk av bærekraftige 
digitale forretningsmodeller. Denne digitale strategien understøtter disse målene og kommunene vil i 
perioden aktivt involvere disse interessegruppene for å nå felles mål for perioden.  
 

VI VELGER EFFEKTIVE OG FRAMTIDSRETTEDE LØSNINGER TILPASSET KOMMUNENS BEHOV  

Kommunenes behov skal være førende for anskaffelser og vi skal velge standardiserte løsninger der 
disse løser våre behov og innfrir våre forventninger. Unntaksvis, i tilfeller der det ikke allerede er 
utviklet løsninger som møter kommunens behov, skal vi vurdere innovative anskaffelser. Innovative 
anskaffelser er anskaffelsesprosesser som innebærer utvikling av helt nye løsninger i samarbeid 
mellom kommunene og leverandørmarkedet. Realisering av gevinster i slike tilfeller forutsetter en 
grundig behovsvurdering, brukerinvolvering, god dialog med leverandørmarkedet og hensiktsmessige 
kontraktsvilkår.  
 

VI BRUKER NASJONALE FELLESLØSNINGER OG -KOMPONENTER 

Nasjonale felleskomponenter bidrar til å øke kvaliteten og samtidig redusere kostnadene ved 
etablering og drift av gode digitale tjenester. Ved å ta disse i bruk skal vi gi de som benytter seg av 
våre tjenester en enklere hverdag, blant annet ved at de får én felles innloggingsløsning- og et 
prinsipp om at data registreres «kun en gang». 
 



VI DELER OG GJENBRUKER ÅPNE DATA 

Digitaliseringsarbeidet skal bidra til en mer effektiv forvaltning, der innbyggere og andre som 
samhandler med kommunen skal unngå å oppgi informasjon til det offentlige mer en gang. 

Dette medfører økt fokus på deling og gjenbruk av data både innad i den enkelte kommune og 
mellom kommuner som samhandler. 

Vi vil arbeide for at åpne data publiseres og utveksles innenfor rammene av informasjonssikkerhet og 
personvern, slik at dette kommer innbyggere, næringsliv og andre offentlige myndigheter til gode.  
 

VI FORVALTER PERSONOPPLYSNINGER PÅ EN SIKKER OG TILLITSVEKKENDE MÅTE 

Vi skal ha et sterkt fokus på informasjonssikkerhet og personvern og gjennom det sikre 
tilfredsstillende konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

En viktig forutsetning for digitalisering er at innbyggerne har tillit til de digitale tjenestene. 
Ivaretakelse av personvernet for brukeren innebærer blant annet at dataene som benyttes i en 
tjeneste er korrekt, at brukeren vet hvor informasjonen hentes fra og er lagret, samt at data ikke 
deles uten samtykke eller hjemmel i lov. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett 
over egne personopplysninger.  
 

VI AUTOMATISERER PROSESSER OG ANALYSERER DATA  

De fleste arbeidsprosesser som utføres i kommunene er ledd i tjenestetilbudet til enten innbyggere, 
organisasjoner eller næringsliv. I tillegg foregår det en rekke interne arbeidsprosesser knyttet til 
organisasjonsstøtte og oppfølging av medarbeidere. Det er en langsiktig målsetting at prosesser skal 
automatiseres så langt det er mulig. Tjenesteområder som samhandler skal kunne utveksle 
informasjon digitalt der taushetsplikt eller annen lovgivning ikke er til hinder for dette. Fagsystemer 
skal knyttes sammen, slik at informasjon kun trenger å bli registrert en gang, og at data kan 
analyseres på tvers og ikke fragmenteres.  
 

VI FORVALTER SYSTEMER OG SKYBASERTE TJENESTER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE 

Vi skal i størst mulig grad ha en felles standardisert portefølje av fagsystemer for regionen, som også 
omfatter bruken av systemene og samarbeid om systemforvaltning.  

Kommunene i Lillehammer regionen skal følge regjeringens prinsipp for bruk av skytjenester3. 
Skytjenester kan være mer kostnadseffektive og gi økt grad av fleksibilitet, for eksempel ved at de er 
tilgjengelige via flere plattformer. De muliggjør også kontinuerlig videreutvikling uten omfattende og 
ressurskrevende oppgraderingsløp. Slike løsninger kan tas i bruk om de ivaretar 
informasjonssikkerhet og personvern i tilstrekkelig grad. 

Digital infrastruktur med høy kvalitet er en viktig forutsetning for digitalisering. infrastrukturen skal 
være pålitelig, sikker og med en kapasitet som gjør det mulig å arbeide effektivt. Eksisterende 
infrastruktur må vedlikeholdes for å sikre mulighet for kontinuerlig videreutvikling og innovasjon i de 
digitale tjenestene.   

 
3 Nasjonal strategi for bruk av skytenester - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-bruk-av-skytenester/id2484403/


Slik skal vi lykkes 
 
VÅR DIGITALISERINGSSTRATEGI FORANKRES I ORGANISASJONENE 

Digitaliseringsstrategien skal være førende for alle kommunens virksomheter. Digitalisering 
innebærer et samspill mellom organisasjon, prosesser og teknologi. Det må være en felles forståelse 
av at digitalisering ikke er det samme som etablering og bruk av IT-systemer. IKT kan ikke lenger 
betraktes som en støttefunksjon, men er en del av kjernevirksomheten. Dette betyr at alle 
kommunenes virksomheter må ta sin del av ansvaret for å følge opp strategien.  
 

GEVINSTER TAS UT FORTLØPENDE OG FINANSIERER NYE INVESTERINGER 

For å ha ressurser til å gjennomføre digitaliseringen vil handlingsplaner for det videre arbeidet så 
langt det er mulig bygges på en modell hvor effekter tas ut fortløpende for å finansiere nye 
investeringer. Alle tiltak skal gi en reell merverdi og krever utarbeidelse av kost-/nytte-analyser og 
gevinstrealiseringsplaner.  Gevinster skal realiseres og synliggjøres. Merverdi vil i noen tilfeller 
innebære mulighet for effektivisering og økonomiske besparelser, og i andre tilfeller økt kvalitet og 
brukervennlighet for innbyggere og medarbeidere. 
 

TJENESTENE ENGASJERES I KVALITETSFORBEDRING OG EFFEKTIVISERING VED BRUK AV TEKNOLOGI 

Digitalisering handler om å utvikle tjenestene ved å endre arbeidsprosesser i hele virksomheten. Vi 
skal skape engasjement i tjenestene til kvalitetsforbedring og effektivisering. Gjennom dialog skal det 
legges til rette for at ledere og medarbeidere sammen med innbyggerne og brukere av tjenestene 
utnytter mulighetene som ligger i bruk av dagens og morgendagens teknologi.  
 

PORTEFØLJESTYRING OG SAMORDNING AV KOMMUNENES DIGITALISERINGSTILTAK 

For å lykkes med digitalisering må overordnede målsettinger om hva vi skal oppnå konkretiseres for 
organisasjonen som helhet og for de ulike tjenestene. Tydelig definert ansvar og myndighet for 
digitaliseringsarbeidet er avgjørende for god styring. Denne strategien er vedtatt av 
kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal, og alle tjenesteområder i kommunene skal 
gjennom sine planer og sitt arbeid sørge for at politiske ambisjoner innenfor dette området nås. 
Dette vil kreve et systematisk arbeid innenfor hvert fagområde, samordning på tvers av fagområder 
internt i egen kommune og et forpliktende samarbeid mellom kommunene. Fagmiljøer på tvers av 
kommunegrensene skal fortsatt samhandle for å utvikle kompetanse og for å løse oppgaver i 
fellesskap. 

Det regionale digitaliseringsstyret har overordnet ansvar for digitalisering i kommunene. 
Digitaliseringsstyret har oversikt over regionale aktiviteter og prosjekter innenfor alle sektorer og 
ansvar for å samordne og prioritere disse opp mot overordnede målsetninger i denne strategien.    

Porteføljestyringen skal sikre at planlagte og pågående digitaliseringstiltak er i tråd med 
digitaliseringsstrategien og innenfor de rammene og føringene som regelverk og prinsipper på 
digitaliseringsområdet representerer. 


