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En felles samhandlingsplattform

• Bodø kommune skal ha en felles samhandlingsplattform som 
tilbyr medarbeidere, publikum og næringsliv nødvendige ikt 
tjenester.

• Rent teknisk vil plattformen bestå av flere ulike integrerte 
plattformer som samlet produserer tjenestetilbudet innenfor 
IKT området.

• Samhandlingsplattformen forvaltes av Digitaliserings- og IKT-
kontoret.

• Gitt mangfoldet knyttet til kommunens tjenesteyting er det 
tilrettelagt for avdelingsspesifikke tilpasninger som et 
supplement til felles tjenestene som tilbys alle kommunens 
IKT brukere.

• Digitalisering av samfunnet skaper avhengigheter og 
sårbarheter som går på tvers av ansvarsområder. 
Kommunen er helt avhengig av sikre og robuste IT-systemer 
– det fordrer at sikkerhet er en grunnleggende «komponent» i 
alle kommunens IKT løsninger.
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Standardiserte løsninger

• I kommunens arbeid med standardiserte løsninger tas det utgangspunkt 
i «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning» samt de 
anbefalingene som til enhver tid er gitt av Digdir
(https://www.digdir.no/nasjonal-arkitektur/digital-samhandling/2150) 

• I tillegg vektlegger Bodø kommune standardisering av IKT relatert 
kontorutstyr som PC’er, nettbrett, skjermer, mus, tastatur mm.

• Standardisering er sjeldent «populært», men er viktig både for 
organisasjonen og kommunens brukere da det legger til rette for:

• Bedre kvalitet på tjenestene som ytes og derav bedre 
brukeropplevelse

• Effektivisering av arbeidsprosesser

• Sikrere drift

• God mobilitet (tilgang til kommunens tjenester uansett hvor man enn 
måtte befinne seg og hvilken type «device» man jobber på)

• Tilgang til god ledelsesinformasjon

• Lettere integrering mellom ulike typer løsninger og ulike typer datasett

• En forutsetning for universell utforming

• I den grad standardisering skulle «være til hinder for innovasjon» må 
det gjøres en totalvurdering av hva som er best for organisasjonen og 
brukermiljøene.

https://www.digdir.no/nasjonal-arkitektur/digital-samhandling/2150


Profesjonell «Governance»

• Denne delen av IKT-strategien er under utarbeidelse – ferdigstilles innen utgangen av april 2021.

• Innholdsfortegnelse

• Styringsprinsipper

• Organisering

• Kompetanse

• Metodikk for prosjekt- og porteføljestyring

• Prinsipper for finansiering av IKT-prosjekter og forvaltning



Tjeneste-strategi

• Tjenestestrategien definerer hvem som har ansvaret for leveranse av ulike IKT-tjenester og -
oppgaver. Dette ansvaret kan ligge hos en intern leverandør (IKT-avdeling) eller hos ekstern 
tjenesteleverandør. En strategisk anskaffelsesprosess skal kontinuerlig vurdere alle 
eksisterende tjenesteleveranser og sørge for at virksomheten til enhver tid har en optimal 
utførelse av de IKT-oppgaver som gjøres.

• Føringer for IKT tjenestestrategien er:

• Vi skal primært benytte eksterne tjenesteleverandører for leveranse av tjenester eller prosjekter 
som kun skal leveres en gang.

• Vi vurderer eksterne tjenesteleveranser i følgende tilfeller:

• For tjenester hvor vi er sårbare mht. kompetanse, kapasitet eller kvalitet

• For tjenester som er tilgjengelige som standardiserte tjenester

• Vi skal ha en IKT-plattform som er teknologisk på høyden med «best practice» som innebærer

• Størst mulig kjøp av tjenester fremfor å eie utstyr selv

• Utnyttelse av skytjenester der dette viser seg lønnsomt

• Gode mekanismer for leverandørstyring for å sikre riktig pris og kvalitet på innkjøpte tjenester

• IKT-tjenestestrategien foreligger som et eget dokument på om lag 30 sider. Dokumentet 
beskriver i detalj hvilke tjenester som skal settes ut til eksterne leverandører og hvilke vi 
håndterer internt.



Sky-strategi

• Bodø kommune følger de nasjonale tilrådningene knyttet til bruk av skytjenester som 
beskrevet i «Nasjonal strategi for bruk av skytjenester»

• Hovedprinsippene som legges til grunn er (beskrevet i kap. 4 i den nasjonale strategien):

• Skytenester skal vurderast på linje med andre løysingar når ein står overfor større 
endringar eller omleggingar av IKT-system eller -drift:

• ved innkjøp av nye system eller større oppgraderingar

• ved større utskiftingar av maskinvare

• når eksisterande driftsavtalar går ut

• Når skytenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løysinga, og 
det ikkje ligg føre spesielle hindringar for å ta i bruk slike tenester bør ein velje å 
bruke skytenester.

• Den valde løysinga må tilfredsstille verksemda sine krav til informasjonstryggleik. 
Dette krev at verksemda kjenner verdien av eigne system og data, og gjer ei 
risikovurdering av den valde løysinga.



Porteføljeoversikt/porteføljeforvaltning

God oversikt og 
styring er kritisk for 
å oppnå resultater


