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RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  
 
 
Vedlegg: 

1. Kommunedirektørenes forslag til 3:1 digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 
2. 3:1 digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2024 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge 
En offentlig digital sektor – digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025 
NOU 2019:9: Fra kalveskinn til datasjø 
 
Sammendrag: 
Felles digitaliseringsstrategi for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal ble vedtatt i 
2017. I denne saken foreslås at kommunestyret vedtar digitaliseringsstrategi for perioden 
2021-2024. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i januar 2017 felles digitaliseringsstrategi for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal for perioden 2017-2020. 
 
Strategien skal rulleres, og kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen har gitt det 
regionale digitaliseringsstyret i oppdrag å utarbeide dokumentet. 
 
Digitaliseringsstyret har ved revideringen tatt utgangspunkt i struktur og innhold i gjeldende 
strategi. Innholdet er vurdert opp mot endringer i overordnede føringer, rammefaktorer og 
teknologi, samt erfaringer med praktiseringen av etablerte prinsipper. Utfra dette er det 
foreslått endringer for perioden 2021-2024, og disse er løftet opp til den regionale 
kommunedirektørgruppen for vurdering og godkjenning.  
 
Videreføring av en regional strategi krever likelydende vedtak i de tre kommunene. Formelt 
er det den enkelte kommunedirektør som legger saken frem for sitt respektive 
kommunestyre.   
 
Regjeringens overordnede IKT-politikk fremgår av Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital 
Agenda for Norge. Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre 
offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere 
hverdag. Bruk av teknologi og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at det 
er mulig å oppnå begge deler. Av stortingsmeldingen fremgår at offentlig sektor har mye å 
hente på ytterligere digitalisering av arbeidsprosesser og å drive virksomhetsutvikling 
gjennom digitalisering.  
 



Følgende hovedprioriteringer i Digital Agenda for Norge vil fortsatt være spesielt aktuelle 
for kommunene: 
 

 Brukeren i sentrum 
Ved å ta utgangspunkt i brukernes behov, kan det offentlige i større grad tilby 
tjenester som brukerne har nytte av. Målsettingen er å lage så gode og effektive 
digitale løsninger at de aller fleste velger å benytte seg av disse.  
 

 Styrket digital kompetanse og deltakelse 
Digital kompetanse, fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet, skal styrkes 
for å sikre deltakelse og tillit til digitale løsninger. Digitale tjenester skal være lette å 
forstå og lette å bruke. 
 

 Effektiv digitalisering av offentlig sektor 
Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres profesjonelt, og 
på en måte som reduserer kompleksitet og risiko og sikrer realisering av gevinster. 
Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte nasjonale fellesløsninger for å lage 
effektive og brukervennlige digitale tjenester for hele offentlig sektor. 
 

 Godt personvern og god informasjonssikkerhet 
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og 
bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne 
personopplysninger. Informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet er en nødvendig 
forutsetning for tilliten til de digitale løsningene.  

 
Regjeringen har lagt frem en rekke stortingsmeldinger og anbefalinger som både forplikter 
og gir retning for kommunenes digitaliseringsarbeid. Den reviderte strategien ivaretar disse. 
 
Digitalisering handler om å understøtte, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser ved bruk 
av teknologi. For kommunene handler det om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive og pålitelige. 
 
Digitalisering er ikke noe nytt for kommunene og det har gjennom en årrekke vært 
gjennomført større og mindre digitaliseringsprosesser. I praksis er digitalisering per i dag et 
element i de fleste større kommunale prosjekter og prosesser. 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har hatt et formalisert samarbeid innenfor IKT 
og digitalisering siden 2003, som del av 3:1-samarbeidet. Det regionale digitaliseringsstyret 
er prosjekteier og porteføljestyre for regionale digitaliseringsprosjekter og -aktiviteter. 
Denne organiseringen skal sikre effektive beslutningsprosesser knyttet til prioritering, 
oppstart, gjennomføring og avslutning av digitaliseringsprosjekter, samt at gevinster 
realiseres. Digitaliseringsstrategien er et viktig verktøy i prioriteringen av hvilke aktiviteter 
som skal igangsettes og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for arbeidet.  
 
Kommunene kjøper IKT-utstyr og -tjenester av Ikomm AS. Dette innebærer blant annet 
faglig og teknisk bistand i prosjekter. Ikomm er en viktig samarbeidspart for 3:1-
kommunene i digitaliseringsarbeidet. 



 
I et digitaliseringsperspektiv, er Lillehammer-regionen en liten aktør. Det ses derfor på 
muligheter for et utvidet samarbeid og hvilke effekter dette kan gi. Flere kommuner har 
gått inn på eiersiden i Ikomm de senere år, og et utvidet kommunesamarbeid som også 
involverer eierkommuner utover vår region gir ytterligere muligheter for utvikling, samt 
potensielle stordriftsfordeler.  
 
Videre er det igangsatt et arbeid med å etablere et digitaliseringssamarbeid, Digi Innlandet, 
som involverer alle kommunene i Innlandet, og som kan bidra til et løft i arbeidet. KS 
samarbeider også med enkeltkommuner om å utvikle løsninger som kan tas i bruk av alle 
norske kommuner som ønsker det. Øyer kommunestyre har tidligere vedtatt å bidra inn i 
finansieringsordningen som muliggjør slike nasjonale utviklingsprosjekter 
 
Vurdering: 
Regjeringen har høye ambisjoner for kommunene knyttet til digitalisering. Dette innebærer 
bruk av teknologi for å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser, med mål om å 
effektivisere offentlig sektor og gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag.  
 
Kommunene i Lillehammer-regionen har sammenfallende utfordringer knyttet til 
kommuneøkonomi og en befolkningsutvikling som på sikt vil gi et misforhold mellom 
andelen arbeidsføre og andelen av befolkningen som er 67 år og eldre. Dette krever 
omstilling i kommunene, både på kort og lang sikt. Det vil bli flere som har behov for 
tjenester og færre til å utføre dem.  
 
Forventningene innbyggere og næringsliv har til kommunene har endret seg i tråd med den 
generelle samfunnsutviklingen. Det etterspørres et vidt spekter av digitale løsninger, der 
innbyggere og næringsliv selv kan forvalte sine interesser på egne premisser. Dette 
innebærer blant annet anledning til å tilegne seg informasjon om kommunens tjenester når 
man ønsker, enkle kanaler for elektronisk kommunikasjon og tilgang til 
selvbetjeningsløsninger. Digitalt førstevalg er en føring fra statlig hold som innebærer at 
digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog, og der innbyggere aktivt 
må reservere seg mot digital kommunikasjon med sin kommune.  
 
For å lykkes med målsetninger knyttet, er kommunene helt avhengige av at innbyggerne 
faktisk velger å benytte de digitale løsningene som utvikles. Dette vil blant annet avhenge 
av at løsningene baserer seg på reelle behov og ønsker fra innbyggere, næringsliv og andre 
aktører, brukervennlighet og tilliten til at personopplysninger forvaltes på en 
tilfredsstillende måte. Brukerperspektivet er således sentralt. De av våre innbyggere som 
ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å benytte seg av digitale løsninger, skal få god 
bistand og oppfølging fra kommunen. 
 
Kommunens medarbeidere kan ikke løse sine oppgaver uten gode og effektive digitale 
løsninger. Dette omfatter både fysisk utstyr og programvare. Måten oppgavene løses på er 
sentral for effektiviteten og kvaliteten, og digitalisering innebærer å fornye, forenkle og 
forbedre disse arbeidsprosessene.  
 



Digitalisering er svært ressurskrevende for kommunene, både når det gjelder menneskelig 
innsats og økonomiske investeringer. Det er derfor svært viktig at prosjekter og aktiviteter 
er grundig vurdert før de igangsettes. En felles digitaliseringsstrategi for kommunene 
Gausdal, Lillehammer og Øyer skal sikre at våre overordnede målsetninger ligger til grunn 
for utviklingen, at vi har et tilstrekkelig fremtidsperspektiv, at aktiviteter både enkeltvis og 
samlet trekker i den retningen vi ønsker, samt at arbeidet gir gevinster som realiseres.  
 
Digitaliseringsstrategien som legges frem for politisk behandling er i tråd med statlige 
føringer og anbefalinger. Videre er den sett i sammenheng med regional næringsplan som 
er vedtatt av kommunestyrene i 2021. Ved rulleringen er det tatt utgangspunkt i gjeldende 
strategi. Erfaringen er at denne har fungert godt som styringsdokument i forbindelse med 
prioriteringer av prosjekter og aktiviteter på overordnet nivå. Strukturen er videreført, da 
den anses som pedagogisk og brukervennlig. Innholdet er imidlertid noe revidert som følge 
av utviklingen siden gjeldende strategi ble vedtatt i 2017, samt behov for tydeliggjøring av 
enkelte prinsipper. 
 
I den reviderte strategien er det satt 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. 

 
Endringene i ny strategi er i hovedsak: 

 Tilpasning til nye statlige føringer og anbefalinger, samt noen tekstlige justeringer. 
 Fokus på nye samarbeidspartnere i digitaliseringsarbeidet, da vår region er en liten 

aktør. 
 Fokus på samskaping mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, akademia, 

frivilligheten og andre interessegrupper for å i fellesskap nå målene som er satt. 
 Økt fokus på deling og gjenbruk av data, slik at medarbeidere kan utføre sine 

oppgaver og innbyggere/næringsliv kan ivareta sine interesser på en mer effektiv 
måte. Dette skal selvsagt skje innenfor rammene for informasjonssikkerhet og 
personvern. 

 Introduksjon av Smartby-konseptet. Dette er omtalt i gjeldende strategi, men Øyer 
kommune har per i dag ikke deltatt i konkrete prosjekter knyttet til dette.  

 Ytterligere forsterket fokus på å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet. Gevinster 
kan være økonomiske besparelser, økt kvalitet i tjenestene, raskere saksbehandling, 
enklere tilgang til informasjon, økt grad av innsyn i egne personopplysninger og 
mulighet for å gjenbruke data som allerede er samlet inn.  

 Det digitale systemet Framsikt benyttes som plattform for strategien. Dette er en 
web – løsning og vil gjøre strategien lett tilgjengelig. 

 
En vesentlig forutsetning for å lykkes med digitalisering og da særlig i et brukerperspektiv, 
er at den digitale grunninfrastrukturen er av tilstrekkelig høy kvalitet. Konkret betyr dette at 



effektive digitale løsninger og digital deltakelse forutsetter tilfredsstillende tilgang til 
internett i hele regionen. Dette er ikke tilfelle per i dag. Implementering av 
digitaliseringsstrategien kan ikke vente til denne forutsetningen er oppfylt, men Øyer 
kommunestyre har inneværende periode fokus på økt grad av bredbåndsdekning. 
 
Den digitale utviklingen medfører et behov for forsterket fokus på informasjonssikkerhet og 
personvern. Det er etablert et regionalt prosjekt innenfor dette området, med 
styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektet har blant annet som mål å utarbeide nye 
styringsdokumenter og sikre tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet i 
organisasjonene. Regionen har også felles personvernombud som bidrar inn i dette 
prosjektet. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør


