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Tre elementer i 
digitaliseringsarbeidet i 
kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi for 
kommunesektoren 2013-
2016

KS’ interessepolitiske 
posisjoner på 
digitaliseringsområdet

KommIT: Program for IKT-
samordning i kommune-
sektoren 2012-2015



«En samordnet 
kommunal sektor 
leverer digitale 
tjenester som gir 
innbyggere og 
næringsliv et reelt 
digitalt førstevalg»

http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS Digitaliseringsstrategi.pdf
http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS Digitaliseringsstrategi.pdf


6 tverrgående satsingsområder: • Digital dialog

• Strategisk ledelse og IKT

• Kompetanse

• Arkiv og dokument-
håndtering

• Personvern og 
informasjonssikkerhet

• Arkitektur og 
standardisering

3 sektorielle satsingsområder: • Helse og velferd
• Oppvekst og utdanning
• Plan, bygg og geodata



Hvordan bruke digitaliseringsstrategi for 
kommunesektoren?

1. Strategien fastsetter de viktigste satsningsområdene og målene for 
kommuner og fylkeskommuner perioden 2013–2016. 

2. KS ønsker at kommuner og fylkeskommuner bruker strategien i prosessen 
med å lage lokal digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan

3. Målene er tilpasset alle,  både de som har kommet kort og de som har 
kommet langt innenfor de ulike områdene

4. Egne dokumenter bør lages i en særskilt strategiprosess for å få 
forståelse, forpliktelse og forankring hos ansatte og interessenter

5. Det er god plass til egne, lokale mål og tiltak i tillegg til fellesmålene



Personvern, taushetsplikt og
informasjonssikkerhet
Kommunesektoren behandler store mengder personopplysninger, og omfatter alle innbyggere i 
landet. Ivaretakelse av personvern, taushetsplikt og innsynsrett er viktig for å opprettholde tillit 
hos innbyggerne.



Arkitektur og standardisering
For at innbyggere og næringsliv skal oppleve de digitale tjenestene som gode, må de interne 
systemene kommunisere seg i mellom, og utveksle informasjon på tvers av forvaltningsnivå.



Interessepolitiske posisjoner

KS’ posisjoner for å bedre 
rammebetingelsene for 
kommuner og 
fylkeskommuner på 
digitaliseringsområdet

Vedtatt i hovedstyret 15.10.13



Hovedstyret vedtok KS’ interessepolitiske posisjoner på 
digitaliseringsområdet 15.10.13 under følgende tema: 

• Nasjonal samordning av IKT-utvikling i offentlig 
sektor

• Leverandørenes rolle

• Problemstillinger ved anskaffelse av fellesløsninger

• Rapportering og styringsinformasjon

• Arkiv og dokumentbehandling

• Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet

• Helse og omsorg

• NAV

• Oppvekst og utdanning

• Plan, bygg og geodata

http://www.ks.no/PageFiles/52657/KS' posisjoner p%c3%a5 digitaliseringsomr%c3%a5det.pdf?epslanguage=no
http://www.ks.no/PageFiles/52657/KS' posisjoner p%c3%a5 digitaliseringsomr%c3%a5det.pdf?epslanguage=no


Nasjonal samordning av IKT-utvikling i offentlig sektor 



Problemstillinger ved anskaffelse av 
fellesløsninger 



Oppvekst og utdanning 


