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IT-drift 

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er 

organisert, og ulike driftsalternativer. 



Dagens driftsmodell

• Ringerike kommune drifter i dag selv sine servere og 

kommunikasjonsløsninger i eget datasenter

• IT-enheten er delt i to avdelinger – driftsavdelingen og service-

avdelingen

• I tillegg bistår to konsulenter IT-lederen med arbeid inn i ulike 

prosjekter som involverer IT i større og mindre grad, slik som 

byggeprosjekter, flytteprosesser, anskaffelse og 

implementering av nye verktøy



Beskrivelse av IT-enheten

• God fysisk infrastruktur

• Godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring

• God kvalitet 

• Høy oppetid

• => god drifts- og serviceenhet som er kostnadseffektiv



Videre arbeid med digitalisering / informasjonssikkerhet

• Digitalisering - ansvaret vil ligge hos digitaliseringsjefen i 

samarbeid med sektorene

• Vil gi bedre styring av digitaliseringsinitiativ i hele organisasjonen

• Informasjonssikkerhet – sikkerhetssjefen vil ha ansvaret for 

informasjonssikkerhet i hele organisasjonen



Regionale digi-nettverk dannes i hele landet

• I de nye regionene er det opprettet flere samarbeid

• DigiHordaland

• DigiRogaland

• Digu T – Digitaliseringsutvalg Trøndelag

• eHelsesamarbeid Agder

• Digi-Viken Øst

• DigiAkershus



Mulige felles Digi-oppgaver i Viken

• Felles digitaliseringsstrategi

• Konnektivitet – på vei mot 5G

• Informasjonssikkerhet

• Leverandørutvikling, produktutvikling og anskaffelser 

• Kompetanse – og erfaringsdeling 

• Bidra til tjenesteutvikling og innovasjon 

• Samordne delregionale nettverk

• Hybride skytjenester – samarbeid om sikkerhet og kostnader

• En innbygger - en journal (EIEJ)

• Kraftfull pådriver mot nasjonalt nivå

• Felles opptreden mot statlig regionnivå



Ny Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

• Samarbeid mellom KS og Regjeringen

• Definerer felles mål og innsatsområder

• Etablere et nasjonalt økosystem for digital samhandling.

• Videreutvikle samarbeidet mellom offentlige og private for å lage 
innbyggerorienterte løsninger der brukerne får tilgang til egne data og 
tjenester som er skreddersydd den enkeltes behov.

• Jobbe for bedre deling av data, både mellom privat og offentlig sektor –
og mellom tjenester i offentlig sektor 

• I tillegg til administrative møteplasser, er det viktig at det etableres en 
politisk arena der kommunal sektor og staten kan følge opp arbeidet med 
strategien.



FIKS – digitale fellesløsninger som tilbys av KS

• SvarUt

• MinSide

• DigiHelse

• DigiSos

• DigiBarnevern (kommer)

• DigiHelsestasjon (kommer)



Ulike driftsalternativer 

• I samarbeid med omliggende kommuner organisere driften av IKT:

• I en kommune (Ringerike)

• I et IKS

• I et KF

• I et AS

• Kjøpe IT-drift og servicetjenester av andre

• Andre kommuner

• Andre interkommunale selskaper, slik som Gardermoen IKT, Kongsberg-
regionen IKT

• Private

• Beholde dagens driftsform



Rådmannens konklusjon

• Beholde dagens organisering

• Andre driftsformer gir mindre muligheter til styring

• Digi-Viken gir oss tilgang på kompetanse og løsninger som vi alene 

eller sammen med noen kommuner ikke vil kunne dra nytte av

• Vi må samarbeide med andre kommuner i Viken – f.eks med Asker på drift 

og Bærum på arkitektur

• Benytte oss av fellesløsninger som utvikles i samarbeid mellom 

kommunen og statlige virksomheter

• Trend – store systemer tilbyr leie per bruker – større fleksibilitet, 

men også mer hyllevare



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


