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Strategiens funksjon
Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 har som overordnet funksjon å sikre målrettet
og langsiktig innsats i arbeidet med digitalisering og innovasjon. Strategien bygger opp under
følgende vedtatte styringsmål i kommuneplanen:





Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse
Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere og ledere som gir organisasjonen riktig kompetanse
En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og felles mål
Innbyggere som deltar i samfunnsliv og har tilhørighetsfølelse
Kommuneplan mot 2025

Videre legges følgende strategier i Handlingsprogram 2018 – 2021 til grunn for arbeidet med
digitalisering og innovasjon i perioden:





Tilrettelegge aktiviteter og informasjon slik at de inkluderer alle grupper i samfunnet.
Utvikle innovasjonsarbeid i organisasjonen som kan styrke løsnings- og tilpasningsevne til både gamle
og nye tjenestebehov, oppgaver og utfordringer.
Sørge for enkel tilgang til tjenester med døgnåpen forvaltning og selvbetjeningsløsninger samt ta i bruk
framtidsrettede teknologiske velferdsløsninger.
Sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig grunnkompetanse for oppgavene de skal utføre.
Handlingsprogram 2018-2021

Digitaliserings- og innovasjonsstrategien skal gi kraft og retning i arbeidet i og på tvers av
enheter og tjenesteområder. Strategien setter rammer for arbeidet med digitalisering og
innovasjon gjennom felles ambisjoner og prioriteringer, og har samtidig som intensjon å gi de
sentrale aktørene nødvendig handlingsrom.
Det konkrete formålet med Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 er å fornye,
forenkle og forbedre tjenester og arbeidsprosesser slik at gevinster kan realiseres både i form
av ressurser og kvalitet.
Realiseringen av de strategiske prioriteringene skal synliggjøres og konkretiseres gjennom
årlige prioriteringer i handlingsprogrammet, enhetenes virksomhetsplaner og utviklingsplaner på
tvers av enhetene.
Digitaliserings- og innovasjonsstrategien eies av leder for innovasjons- og utviklingsavdelingen.
Det vil bli gjennomført en årlig status eller tilstandsrapportering på strategien, slik at vi sikrer
fremdrift og kvalitet.
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Bakgrunn
Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 er tydelig forankret i Meld.St. 27 Digital
agenda for Norge og Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 (KS).
Regjeringen og KS har som utgangspunkt at økt digitalisering i kommunene vil være av stor
betydning for om Norge skal nå sine mål for digitalisering. Dette fordi de fleste tjenester som
brukes i offentlig sektor er kommunale tjenester. Videre legges undersøkelser til grunn som
viser at norske kommuner generelt har kommet kort i digitaliseringsarbeidet og at kommunenes
utfordringer blant annet er knyttet til økonomi, stor variasjon i IKT-systemer og strategisk IKTkompetanse.
Formålet med Meld.St. 27 Digital agenda for Norge er å presentere regjeringens overordnede
prioriteringer basert på to hovedmålsettinger
1. En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning
2. Verdiskaping og deltakelse for alle
De overordnede prioriteringene er
 Brukeren i sentrum
 IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
 Styrket digital kompetanse og deltakelse
 Effektiv digitalisering av offentlig virksomhet
 Godt personvern og informasjonssikkerhet
Den digitale utviklingen i samfunnet gjør at innbyggerne stiller stadig høyere krav til kvalitet,
kompetanse og skreddersydde tjenester. De forventer også å kunne benytte digitale
selvbetjeningsløsninger og andre digitale verktøy i sin kommunikasjon med kommunen
uavhengig av tid på døgnet.
Videre står Rælingen kommune foran en periode med høy befolkningsvekst og økt
tjenestebehov. For å møte dette er det nødvendig med et høyt investeringsnivå. Konsekvensen
vil være at gjeldsgraden vil øke kraftig og at økonomien må tilpasses dette utfordringsbildet.
På bakgrunn av dette er digitalisering identifisert som en særskilt føring i Handlingsprogram
2018-2021:
For å ruste oss til å møte fremtidige utfordringer er digitalisering og et tydelig fokus på
gevinstrealisering spesielt viktig. Digitalisering gir bedre og mer effektive offentlige tjenester for
innbyggere og næringsliv, samt smartere verktøy for ansatte i kommunen. Vi skal benytte
metodikk innen tjenestedesign og gevinstrealisering for å oppnå gode og strukturerte digitale
tjenester på samtlige områder i kommunen. Fremtidsrettede digitale tjenester skal skape økt
tilfredshet hos våre brukere og reduserte kostnader
Handlingsprogram 2018-2021
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Prioriteringer og ambisjoner

5

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021

Prioriteringer og ambisjoner
Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 består av seks prioriteringer med tilhørende
ambisjoner. Prioriteringer og ambisjoner er definert ut fra nasjonale føringer, status, erfaringer
og kunnskap om hva som gir effekt i arbeidet med digitalisering og innovasjon. Prioriteringene
er selvstendige, men utfyller og forsterker hverandre når de opptrer sammen.
De seks prioriteringene er:
A. Brukeren i sentrum
B. Ledelse
C. Organisasjonsutvikling
D. Digital kompetanse og kommunikasjon
E. Gevinstrealisering
F. Informasjonssikkerhet
Disse prioriteringene er utdypet i egne avsnitt videre i dokumentet. Under hver prioritering ligger
dere flere ambisjoner som skal være med på å gi prioriteringene nødvendig retning.
Ambisjonene er beskrevet i mer utfyllende tekst, slik at de blir forståelig og håndterbare, samt at
de blir satt inn i en kontekst.
Det har vært viktig at strategien er kort og overordnet, og at den skal passe for samtlige
digitaliserings- og innovasjonsprosesser i kommunen.

Ledelse

Informasjons
sikkerhet

Organisasjons
utvikling

Brukeren
i sentrum

Digital
kompetanse og
kommunikasjon

6

Gevinstrealisering

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021

A. Brukeren i sentrum
Ambisjoner
 Digitalisering og innovasjon tar utgangspunkt i brukernes behov
 Regelstyrte prosesser automatiseres
 Digitale løsninger følger kravene om universell utforming
 Tjenester oppleves som helhetlig og sammenhengende.
 Informasjon gjenbrukes på tvers av systemer
For å forbedre og utvikle digitale løsninger må behovene til de som bruker
disse løsningene ligge til grunn. Brukerne må derfor involveres i
utviklingen av tjenestene.
For brukerne vil gode digitale løsninger bidra til en
enklere og mer effektiv hverdag.
Offentlig sektor skal gjennom gode og
sammenhengende digitale tjenester bidra til helhetlige
og gode tjenestetilbud. Mange brukere er vant med
avanserte digitale løsninger og forventer at det
offentlige leverer det samme.

Hvem er brukeren?
Med brukere menes både innbyggere,
ansatte, frivillig sektor og offentlige og
private virksomheter.
Regelstyrte prosesser
Arbeidsflyt som baserer seg på
forhåndsdefinerte valg.

I dag kan mye av saksbehandlingen automatiseres og tilpasses livsfaser. Det kan skje gjennom
å tilby såkalte «pushtjenester». Dette er tjenester der innbyggeren ikke trenger å gjøre
noe for å motta tjenesten, fordi kommunen vet når innbyggeren har behov for tjenesten
og tildeler denne automatisk. Automatiserte regelstyrte prosesser og kunstig intelligens
vil gi bedre brukeropplevelser.
For at en tjeneste skal oppleves som nyttig av brukerne, må utviklingen av tjenesten være
basert på en grundig forståelse av brukernes behov. Kommunen må utfordre etablerte
arbeidsprosesser og tjenester. En anbefalt metode er å bruke tjenestedesign, noe kommunen
allerede har tatt i bruk.
I dag bruker de fleste innbyggere ulike digitale plattformer, som smarttelefon, nettbrett eller PC.
Digitale tjenester bør kunne benyttes på disse plattformene uavhengig av skjermstørrelser.
Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge
kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. Universell utforming skal bidra til å gjøre
løsningene lette å forstå og enkle å bruke, det vil si god brukervennlighet.

B. Ledelse
Ambisjoner
 Ledere som utnytter potensialet i samarbeid på tvers
 Ledere med god forståelse for betydningen av digitalisering og
innovasjon
 Ledere med gjennomføringskraft til beste for innbyggerne
 Ledere som har, tar og gir handlingsrom
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Ledelse har avgjørende betydning for
ressursutnytting, medarbeiderutvikling og
resultater. Når lederansvaret utøves på
alle nivåer, tar hver enkelt leder eierskap
til egen utvikling og bidrar til
organisasjonens kollektive
forbedringskraft.

Ledelse
Ledelse kan oppsummeres som å ta
ansvar for å oppnå resultater gjennom
andre og deres arbeid. Konkret
innebærer det planlegging,
organisering, tilrettelegging, veiledning
og kontroll av andres arbeid.

Høy befolkningsvekst, økte tjenestebehov og innbyggernes forventninger krever nye løsninger
og endrede arbeidsprosesser. Det er derfor en svært sentral lederoppgave å stimulere til
innovasjon og samarbeid på tvers av fag- og tjenesteområder.
Digitalisering er et viktig ledervektøy for utvikling. Ledere som både har tilstrekkelig strategisk
digital kompetanse og god endringskompetanse, har gjennomføringskraft slik at de ivaretar
brukere og ansatte på en god måte og samtidig sikrer synlige effekter av digitaliseringsarbeidet.
God lederkommunikasjon er det viktigste virkemiddelet for å inspirere og motivere ansatte slik
at de har forståelse for endringsbehovet og er innstilt på aktiv deltaking i utviklingsarbeidet.
En annen viktig ledelsesdimensjon er å fortolke og realisere vedtatte mål og strategier. Gode
ledelsesprosesser sikrer nødvendig forankring og tilfører merverdi ved at enheten videreutvikler
og integrerer krav og forventninger til sin egenart.
Tydelige felles mål er grunnleggende for ledelse generelt og i endringstider spesielt. Samtidig er
handlingsrom en viktig suksessfaktor. Ledere som har, tar og gir handlingsrom og som
innarbeider risikovilje i kulturen, stimulerer til utprøving av nye løsninger og konstruktiv holdning
til å gjøre feil.
Realiseringen av Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 vil kreve tid og innsats på
alle ledernivåer, og arbeidet vil kreve en koordinert tilnærming på tvers av fag og
forvaltningsnivåer. Digitaliseringsarbeidet baseres på det etiske og formelle ansvaret ledere har
for å sikre helhetlige, koordinerte og tilpassede tjenestetilbud med tydelige grensesnitt og
effektiv ressursbruk.
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C. Organisasjonsutvikling
Ambisjoner
 Kultur for nyskaping, produktivitet, nysgjerrighet og risikovilje
 Aktiv samhandling med andre aktører og gjenbruk av data på tvers
 Organisering som møter fremtidens utfordringer
 Endringsprosesser i tråd med kommunens verdigrunnlag
Organisasjonens evne til å utvikle
arbeidsprosesser og tjenester skaper verdier.
Digitalisering er et vesentlig virkemiddel for
verdiskapningen.
Digitalisering gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på
nye måter og dermed skape samfunnsmessige gevinster.
Det er viktig å utvikle en organisasjonskultur som er villig til
å ta risiko og er nysgjerrig på innovative løsninger. For å
motivere og skape engasjement er det viktig med arenaer
for ideutvikling og erfaringsdeling. Dette skaper nye og
effektive digitale prosesser.

Organisasjonsutvikling
Viser til det kontinuerlige arbeidet med å
forbedre en organisasjons evne til å
håndtere endring i og utenfor
virksomheten
Innovasjonskultur
Kjennetegn på en innovasjonskultur er
at man har medarbeidere med gode
ideer, kultur for endring og tydelig
planlagt retning på utvikling. Det skal
være lov å tenke utenfor boksen, være
nysgjerrig. Det skal være rom for å feile.
Innovasjonskultur handler ikke bare om
å skape ny ting, store ideer eller at ny
teknologi kommer på banen. Det
handler like mye om å utnytte de enkle
ting for å skape store forandringer på
brukernes adferd.

Tjenestedesign er en god metodikk for å utvikle
arbeidsprosesser. Dette innebærer en systematisk
kartlegging av hvilke behov de som bruker tjenesten har.
Ofte viser det seg at etablerte løsninger er utilgjengelige,
vanskelige og ikke møter faktiske behov. Bruk av tjenestedesign gir nyttig innsikt for å forbedre
og utvikle gode digitale tjenester.
For å sikre at enhetene har tilstrekkelig fremdrift og støtte i utvikling, implementering og drift av
digitale prosesser er det viktig å definere roller og ansvar i kommunen som helhet. Det er viktig
at organiseringen fungerer godt på alle nivåer slik at ressursene utnyttes best mulig og til
brukerens beste.

Samhandling på tvers av enheter, avdelinger og mot eksterne (andre kommuner, næringsliv,
forskningsmiljø, andre organisasjoner) er en forutsetning for å skape gode digitale prosesser og
tjenester. En delingskultur bidrar til en god organisasjonsutvikling. Det gir oss en organisasjon
som er rustet for utvikling og som skaper helhetlige løsninger i samarbeid.
Forsvarlige og gode endringsprosesser kjennetegnes ved at ansatte får mulighet til å medvirke
på individnivå og via tillitsvalgt, i tråd med kommunens verdigrunnlag, og i fellesskap lage en
innovasjonskultur.
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D. Digital kompetanse og kommunikasjon
Ambisjoner
 Innbyggere med grunnleggende digital kompetanse
 Ansatte med digital kompetanse til å innføre og bruke digitale
løsninger
 Digitalt førstevalg i kommunikasjon med innbyggere og
samarbeidspartnere

Digital kompetanse er en viktig
forutsetning for læring og aktiv deltagelse i
arbeids- og samfunnsliv. Digital
kompetanse hos innbyggere og ansatte er
avgjørende ved digital kommunikasjon.

Digital kompetanse
Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og
holdninger som man trenger for å bruke
digitale medier i arbeids- og samfunnsliv.
Digitalt førstevalg
Kommunen er tilgjengelig på nett, og
nettbaserte tjenester er hovedregelen for
kommunens kommunikasjon med brukerne.

Teknologi gir nye muligheter, men gjør samtidig at
innbyggerne må forholde seg til en stadig mer
digitalisert hverdag. Innbyggerne må ha digital
kompetanse for å nyttiggjøre seg de muligheter som
finnes innenfor tjenestene kommunen tilbyr. Det er en viktig oppgave for kommunen å legge til
rette for at innbyggerne kan få økt digital kompetanse.

Arbeid med kvalitetsutvikling og effektivisering ved hjelp av digitalisering krever ny kompetanse.
Når kommunen legger vekt på tverrfaglighet og en sammenhengende offentlig sektor vil det bli
skapt et behov for å forstå organisasjonsutvikling og endringsprosesser på tvers av
tjenesteområder. Ansatte må ha digital kompetanse for å gi innbyggerne best mulig tjenester og
for å utnytte ressursene effektivt.
Fortløpende kompetansekartlegginger avdekker behov og gir beslutningsgrunnlag for riktig
kompetansetiltak på kort og lang sikt. Ansatte tilføres kompetanse for å være forberedt på å
løse oppgaver på nye måter, som sikrer at alle ansatte er trygge i utførelsen av sine
arbeidsoppgaver. Der det avdekkes at ansatte har et kompetansegap i digitale ferdigheter
iverksettes det tiltak for å sikre denne kompetansen, jfr. overordnet kompetansestrategi.
Læringsarbeid er viktig for kvalitetsutvikling av tjenestene, men også verdifull for den enkelte
ansatte, for profesjonene og for arbeidsmiljøet. Ledere har en bred tilnærming til
kompetanseutvikling og legger stor vekt på kollektiv refleksjon, praksisnær læring, grundig
opplæring av nyansatte og systematisk veiledning av ansatte.
Kommunen kommuniserer med innbyggere og andre samarbeidspartnere digitalt, såkalt digitalt
førstevalg. Digitale medier gir flere muligheter, men også flere utfordringer og krav til vår
kommunikasjon internt og eksternt. God kommunikasjon er en del av vår felles
organisasjonskultur. Bevisstgjøring på dette og økt kompetanse om kommunikasjon skal bidra
til at vi blir tydelige og til at vi når våre mål og målgrupper.
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E. Gevinstrealisering
Ambisjoner
 Gevinster realiseres i digitaliserings- og innovasjonsprosesser
 Gevinstrealisering som metodikk er et innarbeidet verktøy
 Optimal ressursutnyttelse gjennom samhandling på tvers av IKTsystemer, fag- og tjenesteområder og forvaltningsnivå

Digitalisering bidrar til innovasjon og
effektive tjenester. Endringsprosessen
som oppstår gjennom digitalisering av
tjenestene, frigjør ressurser på kort og
lang sikt, og det er viktig at disse
ressursene realiseres.
Gevinster realiseres i form av lavere kostnader og
høyere kvalitet. Gevinstrealisering kjennetegnes ved
at gevinstene er høyere enn investeringene.

Gevinstrealisering
Gevinstrealisering innebærer å planlegge og
organisere med tanke på å hente ut gevinster
knyttet til en endringsprosess, og følge opp
disse gevinstene slik at de faktisk blir
realisert.
Felleskomponenter
Offentlig sektor har etablert en rekke åpne,
gjenbrukbare løsninger som dekker typiske
behov på digitaliseringsfeltet. Eksempler på
felleskomponenter; ID-porten, Altinn, digital
postkasse, kontakt- og reservasjonsregisteret,
det sentrale folkeregisteret, enhetsregisteret
og matrikkelen.

For at kommunen skal kunne realisere gevinster
gjennom digitaliseringsprosesser er det viktig med
systematisk og metodisk arbeid. Dette gir kommunen
bedre innsikt i hva som kan realiseres og hvordan dette kan tas ut. En slik metodikk omhandler
blant annet etablering av en gevinstrealiseringsplan for den aktuelle endringsprosessen. Denne
planen sikrer gode prioritering og sikrer at ressursene som er tilgjengelig benyttes på en optimal
måte.
Et viktig prinsipp i gevinstrealisering er at det er alltid den som eier og har ansvar for tjenesten
som har ansvaret for realisering av gevinster, selv om endringsprosessen er organisering som
et prosjekt.
For å sikre at kommunen gjennomfører gevinstrealisering på en enhetlig og effektiv måte er det
etablert maler for etablering av gevinstrealiseringsplan.
Digitale løsninger kan bidra til samhandling på tvers av IKT-systemer, fag- og tjenesteområder
og forvaltningsnivå.

Innbyggere og samarbeidsparter har forventninger til at den digitale informasjonsflyten ikke er til
hinder for et helhetlig tjenesteforløp. De nasjonale felleskomponentene må legges til grunn for
utvikling av digitale tjenester. Det er samspillet mellom utvikling av digitale tjenester lokalt og
utnyttelse av nasjonale fellesløsninger som i fremtiden vil gi de største gevinstene og de beste
tjenestene.
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F. Informasjonssikkerhet
Ambisjoner
 Informasjonssikkerhet og personvern er i varetatt
 Dokumentasjons- og arkivforvaltning er helhetlig og
brukervennlig
Informasjonssikkerhet og personvern
på alle områder er en forutsetning for
tillit til digitale løsninger.
Informasjonssikkerhet handler om å
sikre konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet på informasjon som
trenger slik sikring.
Når kommunikasjonen med innbyggerne og
næringslivet blir digital, har kommunen et større
ansvar for at dette skjer i samsvar med de lover
og forskrifter som eksisterer på området. Dette
gjelder blant annet personers rett til innsyn i
egne saker, lagring av informasjon slik at
opplysninger ikke kommer på avveie og ikke
minst gi innbyggerne råderett over egne
personopplysninger.

Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet handler om å ivareta
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Konfidensialitet
Å sikre at informasjon og
informasjonssystemer bare er tilgjengelig for
de som skal ha tilgang.
Integritet
Å sikre at informasjon og
informasjonssystemer er korrekte, gyldige og
fullstendige.
Tilgjengelighet
Å sikre at informasjon og
informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor
de tilgjengelighetskrav som er satt.

Internett og sosiale medier er nå en naturlig del av hverdagen til de aller fleste av oss. Vi går
rundt med en smarttelefon i lomma, der vi har både internett, e-post, kalender og ulike
fagsystemer. Vi har skytjenester og tar i større grad i bruk stordata. Dette er utvilsomt positivt i
et samfunnsperspektiv, men det har også sine ulemper. En annen utfordring blir automatisering
av saksbehandling og muligheten for kommunikasjon på tvers av IKT-systemer. Dette vil
påvirke hvordan vi organiserer og utformer våre tjenester. Datakriminalitet, sabotasje og digitale
innbrudd på IKT-systemer kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Håndtering av slike
hendelser krever systemer for avvik- og krisehåndtering, samt at det gjennomføres risiko og
sårbarhetsanalyser i utstrakt grad.
Helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang, hensiktsmessig bruk,
riktig sletting og at bevaringsverdige opplysninger blir bevart. Alle som har rettmessige krav på
innsyn i dokumentasjon vil da ha dette tilgjengelig både på kort og lang sikt. Det er
virksomhetens mål, behovene i virksomhetens arbeidsprosesser og bestemmelser i lover og
forskrifter som avgjør hvilken informasjon dette gjelder og om det er konfidensialitet, integritet
og/eller tilgjengelighet som må sikres. Styringsdokumentet, «System for informasjonssikkerhet»,
skal sikre at dette blir ivaretatt på en helhetlig måte. I tillegg vil kommunen opprette et
personvernombud i tråd med de kravene som kommer i ny personvernforordning (GDPR) i mai
2018.
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Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby
Besøksadresse:
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby
Telefon: 63 83 50 00
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no
www.ralingen.kommune.no
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