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1. Innledning 
 
I kommunens planstrategi for 2016-2019 står IKT-plan som prioritert planoppgave i 2016.  
 
IKT-plan for Gildeskål kommune er en 4-årig plan som beskriver hvordan Gildeskål kommune skal 
utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å støtte opp om og utvikle offentlig 
tjenestetilbud, samt bidra til å realisere kommunens overordnede målsettinger satt i 
Kommuneplanens samfunnsdel. Den beskriver hvordan kommunen skal møte utfordringene som 
følger av behov fra innbyggere, næringsliv og offentlige føringer. 
 
IKT-systemene i Gildeskål kommune har de siste år gjennomgått en vesentlig endring og forbedring. 
Som forberedelse til utarbeidelse av IKT-plan for Gildeskål kommune ble det i 2016 gjennomført en 
kartlegging av kommunens lokasjoner og seksjoner. Det er denne kartleggingen sammen med 
Kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planverk som ligger til grunn for IKT-planen. 
 
For at kommunen skal kunne yte fremtidsrettede, gode innbyggertjenester og gi ansatte effektive 
IKT-verktøy må vi ha solid arkitektur og gjennomtenkt infrastruktur. Det må være mulig å utveksle 
informasjon samt kommunisere mellom ulike IKT-systemer, også på tvers av forvaltningsnivå. IKT-
planen danner grunnlaget for tiltak knyttet til nye IKT-anskaffelser, videre utvikling og ressursbehov. 
 
En rekke av tiltakene i denne planen er teknologiske løsninger. Disse skal støtte opp om en stabil, 
moderne og effektiv tjenesteproduksjon. Videre kommer tiltak som utfordrer organisasjonens 
arbeidsprosesser- og metodikk. Innføring av nye systemer har liten verdi i seg selv. Det er først når 
man utnytter de nye funksjonene systemet åpner for og legger om arbeidsrutinene at det kan høstes 
en reell gevinst i form av tidsbesparelse, økonomisk besparelse og økt kvalitet.  
 
IKT-planen omfatter åtte fokusområder som til sammen skal oppfylle de krav som er satt i planverk 
og statlige føringer. 
 
Planens tiltaksdel rulleres årlig ifm behandling av Handlingsdel med økonomiplan/årsbudsjett.  
Planen for øvrig revideres hvert fjerde år. 
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2. Målsetting fokusområder  
 
IKT er en drivkraft for fornying av offentlig sektor. IKT-planens fokusområder og målsettinger er 
knyttet opp mot både nasjonale føringer og kommunens overordnete målsetninger.  
 
Gildeskål kommune har valgt følgende fokusområder og mål for IKT-arbeidet fremover:  
 
 

2.1.  Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet 
 
Gildeskål kommune har siden 2014 gjennomført en rekke tiltak som har løftet sikkerheten og 
stabiliteten på kommunens infrastruktur og driftsmiljø. Blant annet har nettverksstrukturen blitt 
endret, nytt serverrom med tilknytning til nødstrømsaggregat kommet på plass, servermiljøet blitt 
oppgradert og virtualisert, fagprogrammer oppdatert eller byttet ut, og sikker digital post samt 
elektronisk arkiv er tatt i bruk i store deler av organisasjonen. Kort sagt har vi en solid og robust 
plattform å bygge videre på. 
 
Målene som fremsettes under dette fokusområdet skal sikre en fortsatt stabil plattform, beskytte 
mot sikkerhetsrisikoer, og tilrettelegge for effektiv bruk av IKT i kommunen. 
 
Mål: 

 Utbytting/modernisering av nettverksutstyr. 

 Telefoni integreres med kalender og mobil. 

 Elektronisk arkiv tas i bruk i hele kommuneorganisasjonen. 

 Fagsystemer integreres så langt det er hensiktsmessig og fornuftig. 

 Programvare holdes oppdatert. 

 Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig).  

 Backup skal være redundant. 
 
 

2.2.  Informasjonssikkerhet og personvern 
 
Informasjonssikkerheten til kommunen er summen av tiltak som er iverksatt for å sikre 
konfidensialitet, integritet, og tilgjengelighet til den informasjonen vi håndterer. Dette inkluderer 
også åpne data. Tiltak som øker informasjonssikkerheten kan være av organisasjonsmessig, 
kompetansemessig, eller teknisk art. 
 
Hensynet til personvern setter ytterligere rammer for hvordan vi skal håndtere og beskytte 
personopplysninger. Norsk lov begrenser hvilke opplysninger vi kan hente inn og lagre, og også hvor 
lenge vi kan inneha disse opplysningene. I 2016 sa Gildeskål kommune opp avtalen med eksternt 
Personvernombud, og denne rollen ivaretas nå internt av fagansvarlig IKT. I alle tilfeller der lagring av 
personopplysninger er et tema skal Personvernombudet involveres. 
 
God informasjonssikkerhet avhenger i stor grad av personer og kunnskap. Et bevisst forhold til og 
kunnskap om informasjonssikkerhet er nødvendig for å trygge informasjonen vi har. Gildeskål 
kommune har gode strategier for informasjonssikkerhet. Fokus her vil derfor i hovedsak dreie seg om 
kompetanseheving, og til en viss grad nye tekniske løsninger som kan forenkle administrasjonen av 
informasjonssikkerheten. 
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Mål: 

 Alle ansatte har nødvendig kunnskap om og bevissthet rundt informasjonssikkerhet. 

 Kommunen skal til enhver tid overholde lover og forskrifter om personvern. 

 Dokumentlagring og -håndtering skal være i overenstemmelse med krav til konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. 

 Tilgangsstyring skal skje på en enkel, kontrollerbar og sikker måte. 
 

 

2.3.  IKT i skole og barnehage 
 

I Kunnskapsløftet defineres digitale ferdigheter som en basiskompetanse på linje med lesing, skriving 
og regning. Digitale ferdigheter bør således utvikles allerede i barnehagen.  Gildeskål kommune har 
som overordnet mål at skolene og barnehagene er blant de tre beste i Salten-regionen.  
 

Mål: 

 IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. 

 Feide vurderes som felles innloggingstjeneste for elever, foresatte og undervisningspersonale  

 Digitale læringsressurser skal være tilgjengelig for alle uavhengig av teknologisk plattform.  

 Hver enkelt skole skal ha en egen IKT-ressursperson som kan veilede øvrige ansatte.  

 Gildeskål kommune skal ha en plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. 
 
 

2.4.  Velferdsteknologi 
 

For å løse de utfordringene helse- og omsorgssektoren kommer til å støte på i fremtiden, må det 
utvikles nye strategier, metoder og teknologier. En av dem er velferdsteknologi. Med velferds-
teknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial 
deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i 
hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
 

Gildeskål kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel satt som overordnet mål at «Gildeskål skal 
ha en verdig og moderne tilpasset eldreomsorg». Dette har gitt seg utslag i opprettelse av prosjektet 
«Effektivisering, kvalitetssikring og innføring av velferdsteknologi i Gildeskål kommune». Prosjektet 
er tildelt midler gjennom vedtak i kommunestyret, og eksternt via skjønnsmidler fra Fylkesmannen. 
 

Mål: 

 Prosjekt gjennomføres i henhold til vedtak. 

 I prosjektets sluttfase skal det fremmes tiltak for ytterligere bruk av velferdsteknologi. 
 
 

2.5.  Kompetanse 
 

IKT-kompetansen i kommunen er svært varierende, og vi har i liten grad oversikt over denne. Det 
mangler en helhetlig strategi for opplæring av både nyansatte og ansatte generelt. Dette fører i 
mange tilfeller til ineffektivitet og dårlig kvalitet på arbeidet.  
 

For å oppnå en reell effektgevinst av satsing på IKT-løsninger er kompetanse på IKT generelt, og egne 
fagsystemer spesielt, helt nødvendig. 
 

Mål: 

 Sjekkliste/opplæringsplan med konkrete læremål skal lages for hver virksomhet/funksjon. 

 Alle ansatte skal ha vært gjennom relevante opplæringsplaner. 
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2.6.  Digital dialog 
 
I en stadig mer digitalisert verden forventer innbyggerne å ha tjenester på samme nivå fra 
kommunen som de opplever fra private aktører. Innbyggere, potensielle innflyttere, næringsaktører 
og fritidsbeboere/turister sitt første møte med kommunen er gjerne via websiden og tjenester som 
tilbys der. 
 
Hjemmesiden til kommunen oppleves generelt som god. Den er logisk oppbygd og tilgjengelig 
informasjon er enkel å finne. Derimot tilbyr vi i liten grad nettbaserte tjenester. Muligheten til å 
kunne følge saksbehandling i egne saker, der dette er mulig, og enkelt kunne opprette dialog med 
kommunen o.l. er ikke til stede. Dette gjør at kommunen kan fremstå som noe umoderne.  
 
Mål: 

 Informasjon er lett tilgjengelig. 

 Det er enkelt å levere, og følge opp, søknader på nett. 
 
 

2.7.  Grønn IKT 
 
Gildeskål kommune skal ifølge Kommuneplanens samfunnsdel ha fokus på klima og miljø. Grønn IKT i 
form av miljøsertifisering innebærer en rekke krav, herunder krav mht. innkjøp, energi, transport og 
avfall. 
 
Mål: 

 Krav for Miljøfyrtårn-sertifisering oppfylles. 

 Servere virtualiseres så langt det er mulig. 

 Nettbrett benyttes i større grad for å minske papirforbruket. 
 
 

2.8.  Digital infrastruktur  
 
I et samfunnsmessig perspektiv er det viktig å løfte kommunens digitale plattform opp på et nivå som 

speiler den økende bruk og avhengighet, som samfunnet og enkeltpersoner har til digital 

infrastruktur. Økt digital tilgjengelighet, kapasitet og stabilitet er en av flere viktige faktorer som kan 

gi grunnlag for økt bolyst, tilflytting, rekruttering av kompetanse, konkurransedyktighet og 

næringsutvikling, turisme, fleksibilitet, produktivitet, innovasjon og nye tjenester i alle sektorer, samt 

ivaretagelse av samfunnssikkerhet og beredskap.   

Kommunestyret vedtok i sak 47/14 den 02.10.14 utbygging av digital infrastruktur basert på 
høyhastighetsbredbånd med en kombinasjon av teknologier, supplementert med oppdatert 
mobildekning (data og telefoni) i hele kommunen.   
 
Mål: 

 Bredbånd og 4G mobilnett utbygd og satt i drift. 
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3. Tiltaksplaner perioden 2016-2019 
  
 

3.1.  Tiltaksplan 2016 
 
Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet  
 

Utbytting/modernisering av nettverksutstyr. 
Nettverksutstyret på en del av lokasjonene er utdatert, eller ikke tilstrekkelig sofistikert. For å øke 
sikkerheten og hastigheten byttes disse fortløpende. Dette vil også gi mulighet for å ta i bruk 
hjemmekontorløsning. Tas over ordinært driftsbudsjett. 
 
Telefoni integreres med kalender og mobil. 
Ny telefonsentral settes i drift i løpet av andre halvår 2016. Dette åpner for en del etterspurte 
funksjoner som integrasjon med Exchange kalender og sømløs integrasjon med mobilnummer. Nye 
funksjoner tas i bruk, og det ses på ev andre muligheter for effektivisering innføringen kan ha. Tas 
over ordinært driftsbudsjett. 
 
Programvare holdes oppdatert. 
For å senke sikkerhetsrisikoen, unngå unødvendige feil, og ha tilgang til nye funksjoner er det viktig 
at programvare på servere og arbeidsstasjoner holdes oppdatert. Rutiner for å sikre at nye versjoner, 
feilrettinger o.l. fanges opp utarbeides og settes i drift. Videre skal det etableres vedlikeholdsvinduer 
for oppdatering av systemer, noe som gir en forutsigbarhet rundt når et system kan forventes å være 
nede. Tas over ordinært driftsbudsjett. 
 
Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig).  
Rullering av PCer med en alder over 4 år ble igangsatt i 2014. Dette har ført til at arbeidsstasjonene i 
kommunen nå begynner å komme opp på en generelt god standard. Ved å videreføre denne 
praksisen sikrer vi en oppdatert maskinvareplattform, og unngår de store innkjøpstoppene. Tas over 
ordinært driftsbudsjett. 

 
Informasjonssikkerhet og personvern 
 

Tilgangsstyring skal skje på en enkel, kontrollerbar og sikker måte. 
Tilgangsstyring blir i dag håndtert ved bruk av tilgangsskjema for kommunens IKT-systemer. Dette 
oppfyller de krav kommunen har satt for tilgangsstyring, men systemet oppleves som tungvint, lite 
oversiktlig, og utsatt for menneskelig svikt. Ved å innføre elektronisk system for tilgangsstyring kan vi 
sikre oversiktlighet, senke responstiden, ha bedre styring på nye, endrede og avsluttede brukere, og 
generelt øke sikkerheten betydelig. Tas over ordinært driftsbudsjett. 
 
Kommunen skal til enhver tid overholde lover og forskrifter om personvern. 
Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern har over lengre tid vært et tema i kommunen. I 
samarbeid med tidligere eksternt personvernombud ble det tatt grep for å få ryddet opp i og 
utarbeidet nødvendige dokumenter og rutiner. Daværende personvernombud gikk av i 2014 og 
avtalen ble videreført med nytt eksternt personvernombud. Denne avtalen ble i 2016 avsluttet da 
arbeidet var lite tilfredsstillende, og rollen som personvernombud ivaretas nå internt. For å sikre at 
kommunen overholder lover og forskrifter i forhold til personvern samles all informasjon om 
personvernarbeid hos personvernombudet for å kunne avdekke eventuelle mangler.  

 
 
 



7 
 

IKT i skole og barnehage 
 

IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. 
Alle skal ha tilgang til riktig og tilgjengelig kompetanse og verktøy i sin læringsarena. Dette innebærer 
at det må settes av en fast årlig sum til innkjøp og rullering av PCer og øvrig dataverktøy. 
 
Gildeskål kommune skal ha en plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. 
Kommunen skal ha en egen plan som skisserer hvilke ferdigheter elevene skal ha etablert på ulike 
trinn i grunnskolen. Planen bygges opp på lik linje med kompetansemål i andre fag. 

 
Grønn IKT 
 

Servere virtualiseres så langt det er mulig. 
I løpet av de siste årene har stadig mer av kommunens serverinfrastruktur blitt flyttet over på en 
virtualisert plattform. Dette er positivt for energiutnyttelse, stabilitet, effektivitet og økonomi. De 
siste gjenstående serverne virtualiseres i løpet av andre halvår 2016. Tas over ordinært drifts-
budsjett. 

 
Digital infrastruktur 
 

Bredbånd og 4G mobilnett utbygd og satt i drift. 
Utbyggingsperioden for digital infrastruktur er nå i sluttfasen, og utover høsten 2016 vil det bli 
foretatt kontroller og testing.  
 
Muligheten for å tilby brukere av Gildeskål bo- og servicesenter og eldresentrene høyhastighet 
bredbånd er nå til stede. En stadig større andel av de eldre og pleietrengende vil kreve tilgang til 
internett. For å imøtekomme dette tilbys nettilgang til beboere og besøkende. Det ses nærmere på 
finansiering og valg av modell for tilknytning. 
 
 

3.2.  Tiltaksplan 2017 
 
Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet  
 

Utbytting/modernisering av nettverksutstyr. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 
 
Elektronisk arkiv tas i bruk i hele kommuneorganisasjonen. 
Elektronisk arkiv ble i 2015 tatt i bruk for kommunens sak og arkiv-system. I 2016 er dette videreført 
for noen av fagsystemene, og arbeidet fortsetter i 2017. Etter hvert som leverandørsystemer blir 
NOARK5 godkjent tas elektronisk arkiv i bruk i hele organisasjonen. Dette vil føre til forenklet 
saksbehandling og økt effektivitet ved at alle opplysninger er tilgjengelig på skjerm, og åpner 
muligheter for integrasjoner mellom fagsystemer. I 2017 tas det sikte på forberedende arbeid for de 
fagsystemer som gjenstår.  
 
Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig).  
Arbeidet fra 2016 fortsettes. 
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Backup skal være redundant. 
For å beskytte kommunens data mot «single point of failure» er det viktig at backup ikke kun lagres 
ett sted. Ved å sette opp replikasjon av backup til en sekundær lokasjon er vi bedre sikret mot 
hendelser på en av lokasjonene. Dette innebærer installasjon av lagringskapasitet på gammelt 
serverrom. Tas over ordinært budsjett. 

 
Informasjonssikkerhet og personvern 
 

Alle ansatte har nødvendig kunnskap om og bevissthet rundt informasjonssikkerhet. 
IKT spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet med å forbedre effektivitet, kvalitet og service på våre 
tjenester. Dette medfører økt avhengighet av IKT-systemer og nettverkstjenester, som må være 
tilgjengelig når vi trenger dem, samtidig som viktig informasjon ikke må komme i urette hender.  
 
Informasjon kan til en viss grad sikres ved hjelp av tekniske tiltak, men en stor del av ansvaret hviler 
på den enkelte bruker. Dette innebærer at ansatte i kommunen må være bevisste i sin håndtering av 
informasjon, brukernavn og passord til tjenester og lignende. Retningslinjer for hvordan dette skal 
håndteres er beskrevet i «Sikkerhetsinstruks for Gildeskål kommunes medarbeidere, versjon 5.0», 
som alle ansatte signerer. Å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet er et holdningsskapende 
arbeid, og er nødvendig for å kunne opprettholde god sikkerhet. Det er her viktig at 
sikkerhetsinstruksen ikke forblir et dokument man kun ser på ved tilsetting i stilling, men at man har 
et aktivt forhold til den i daglig virke. Oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet er et viktig 
ledelsesarbeid som må foregå kontinuerlig.  
 
Kommunen skal til enhver tid overholde lover og forskrifter om personvern. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 

 
IKT i skole og barnehage 
 

IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 
 
Feide vurderes som felles innloggingstjeneste for elever, foresatte og undervisningspersonale.  
Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker 
identifisering i utdanningssektoren. Uten Feide må en bruker registrere seg hver gang han eller hun 
skal ta i bruk en ny tjeneste og får vanligvis enda et nytt sett med brukernavn og passord. Problemet 
er da at brukere må huske mange brukernavn og passord og hver tjenesteleverandør må registrere 
brukere og dermed brukeropplysninger lokalt i sin tjeneste.  Feide forenkler prosessen for alle 
involverte ved å ta i bruk føderert identitetshåndtering. I vurderingen ses det nærmere på kost/nytte 
og utviklingen av Feide tjenesten.   
 
Digitale læringsressurser skal være tilgjengelig for alle uavhengig av teknologisk plattform.  
I dag benyttes ulik programvare i opplæringen avhengig av hvilken skole elevene tilhører 
(småprogrammer). Det skal anskaffes felles kommunelisenser til felles programvare som skal brukes i 
all opplæring. Digitale læringsressurser er et tillegg eller en erstatning til den ordinære læreboka og 
er tilgjengelig i alle fag. Digitale læringsressurser kan også tilpasses den enkelte elevs individuelle 
opplæringsbehov.  
 
Hver enkelt skole skal ha en egen IKT-ressursperson som kan veilede øvrige ansatte. 
Det skal etableres ressurspersoner for å sikre at det eksisterer tilstrekkelig kompetanse på generell 
og spesiell programvare hos hver enhet. Ressurspersonene skal veilede øvrige ansatte. 
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Gildeskål kommune skal ha en plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 

 
Velferdsteknologi 
 

Prosjekt gjennomføres i henhold til vedtak. 
Prosjektet «Effektivisering, kvalitetssikring og innføring av velferdsteknologi i Gildeskål kommune» 
igangsettes. Eget prosjektbudsjett. 

 
Kompetanse 
 

Sjekkliste/opplæringsplan med konkrete læremål skal lages for hver virksomhet/funksjon. 
For å sikre at ansatte har den nødvendige kompetansen de trenger for å få utført arbeidet er det 
nødvendig å kartlegge hvilke ferdigheter som behøves. Her er det også viktig å se på eksisterende 
arbeidsrutiner i forhold til nyanskaffede systemer. Arbeidsrutinene endres for å drive mer effektivt 
og/eller med høyere kvalitet der dette er mulig. Disse ferdighetene nedfelles i en opplæringsplan 
som alle ansatte skal ha vært igjennom.  

 
Digital dialog 
 

Informasjon er lett tilgjengelig. 
Gildeskål kommune har allerede gode og oversiktlige hjemmesider. Ved å legge til ytterligere 
åpen/offentlig informasjon på hjemmesidene, samt sikre at hjemmesiden alltid er oppdatert, unngår 
vi en del trafikk til Servicetorg og besøkende får en bedre opplevelse.  

 
Grønn IKT 
 

Nettbrett benyttes i større grad for å minske papirforbruket. 
Nettbrett har over lengre tid vært benyttet av kommunestyret og av ledere i administrasjonen med 
store besparelser av papirforbruk. Dette videreføres der det er mulig til andre store forbrukere av 
papir. Tas over ordinært driftsbudsjett. 
   
 

3.3.  Tiltaksplan 2018 
 

Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet  
 

Elektronisk arkiv tas i bruk i hele kommuneorganisasjonen. 
Arbeid fra 2017 fortsettes. Implementering på gjenstående fagsystem der leverandør har blitt 
NOARK5 godkjent. Anslag engangskostnad kr. 150.000 for virksomheten Pleie og omsorg. 
 
Fagsystemer integreres så langt det er hensiktsmessig og fornuftig. 
Gildeskål kommune har de siste årene satset stort på digitalisering. For å dra nytte av dette arbeidet, 
hente ut ytterligere gevinster og unngå dobbeltregistrering av data må systemer integreres med 
hverandre så langt dette er mulig. Dette vil i noen tilfeller føre til store tidsbesparelser. Kostnadsnivå 
avhenger av hvilke integrasjoner kommunen velger å satse på. Kostnad må vurderes opp mot 
nytteverdi.  
 
Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig),  
Arbeidet fra 2016 fortsettes. 
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Informasjonssikkerhet og personvern 
 

Alle ansatte har nødvendig kunnskap om og bevissthet rundt informasjonssikkerhet. 
Arbeid fra 2017 fortsettes. 
 
Kommunen skal til enhver tid overholde lover og forskrifter om personvern. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 
 
Dokumentlagring og -håndtering skal være i overenstemmelse med krav til konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. 
Kommunens strategi for dokumentlagring og -håndtering gjennomgås for å i størst mulig grad 
eliminere kilder for dokumentkonflikter (versjoner), og for å øke tilgjengelighet til relevant materiale, 
rutiner og prosedyrer (fellesområde/intranett). 
 

IKT i skole og barnehage 
 

IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 
 
Hver enkelt skole skal ha en egen IKT-ressursperson som kan veilede øvrige ansatte. 
Arbeid fra 2017 fortsettes. 

 
Velferdsteknologi 
 

Prosjekt gjennomføres i henhold til vedtak. 
Arbeid fra 2017 fortsettes. 
 
I prosjektets sluttfase skal det fremmes tiltak for ytterligere bruk av velferdsteknologi. 
For å unngå stagnasjon i kommunens utvikling av velferdsteknologitjenester skal det som en del av 
evalueringen i prosjektet «Effektivisering, kvalitetssikring og innføring av velferdsteknologi i Gildeskål 
kommune» utarbeides en skisse for veien videre. Eget prosjektbudsjett. 

 
Kompetanse 
 

Alle ansatte skal ha vært gjennom relevante opplæringsplaner. 
Sjekkliste/opplæringsplaner utarbeidet i 2017 tas i bruk og alle ansatte gjennomgår nødvendig 
opplæring. Sjekkliste/opplæringsplan er en del av prosedyren for introduksjon av nyansatte (jf HMS 
Internkontrollhåndbok).   

 
Digital dialog 
 

Det er enkelt å levere, og følge opp, søknader på nett. 
Kommunens hjemmeside utvides til å ta i bruk ny funksjonalitet. En innbygger skal kunne levere 
søknader og følge saksbehandlingen i egne saker via hjemmesiden. Kostnad avhenger av valg og 
utbredelse av løsninger. Det tas sikte på gjennomføres dette over ordinært driftsbudsjett. 

 
Grønn IKT 
 

Krav for Miljøfyrtårn-sertifisering oppfylles. 
IKT-krav for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn vil føre til noe høyere innkjøpskostnader på spesielt 
maskinvare, men dette forventes innspart i form av lavere energiutgifter. Fremover vil mesteparten 
av maskinvaren som blir produsert leve opp til disse kravene.  
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3.4.  Tiltaksplan 2019 
 

Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet  
 

Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig).  
Arbeidet fra 2016 fortsettes. 

 
IKT i skole og barnehage 
 

IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. 
Arbeid fra 2016 fortsettes. 

 
Velferdsteknologi 
 

I prosjektets sluttfase skal det fremmes tiltak for ytterligere bruk av velferdsteknologi. 
Arbeid fra 2018 fortsettes. 

 
Digital dialog 
 

Det er enkelt å levere, og følge opp, søknader på nett. 
Arbeid fra 2018 fortsettes. 
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4. Tidsplan fokusområder 
 
 

Arkitektur, infrastruktur og datasikkerhet 2016 2017 2018 2019 

Utbytting/modernisering av nettverksutstyr. X X   

Telefoni integreres med kalender og mobil. X    

Elektronisk arkiv tas i bruk i hele kommuneorganisasjonen.  X X  

Fagsystemer integreres så langt det er hensiktsmessig og 
fornuftig. 

  X  

Programvare holdes oppdatert. X    

Rullering av PCer hvert fjerde år (utskiftning av ¼ årlig). X X X X 

Backup skal være redundant.  X   

 
 

Informasjonssikkerhet og personvern 2016 2017 2018 2019 

Alle ansatte har nødvendig kunnskap om og bevissthet rundt 
informasjonssikkerhet. 

 X X  

Tilgangsstyring skal skje på en enkel, kontrollerbar og sikker 
måte. 

X    

Kommunen skal til enhver tid overholde lover og forskrifter om 
personvern. 

X X X  

Dokumentlagring og -håndtering skal være i overenstemmelse 
med krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

  X  

 
 

IKT i skole og barnehage 2016 2017 2018 2019 

IKT skal være et naturlig verktøy i opplæring av barn og unge. X X X X 

Feide vurderes som felles innloggingstjeneste for elever, 
foresatte og undervisningspersonale. 

 X   

Digitale læringsressurser skal være tilgjengelig for alle 
uavhengig av teknologisk plattform. 

 X   

Hver enkelt skole skal ha en egen IKT-ressursperson som kan 
veilede øvrige ansatte. 

 X X  

Gildeskål kommune skal ha en plan for øving av digitale 
ferdigheter i grunnskolen. 

X X   

 
 

Velferdsteknologi 2016 2017 2018 2019 

Prosjekt gjennomføres i henhold til vedtak.  X X  

I prosjektets sluttfase skal det fremmes tiltak for ytterligere 
bruk av velferdsteknologi. 

  X X 

 
 

Kompetanse 2016 2017 2018 2019 

Sjekkliste/opplæringsplan med konkrete læremål skal lages for 
hver virksomhet/funksjon. 

 X   

Alle ansatte skal ha vært gjennom relevante opplæringsplaner.   X  
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Digital dialog 2016 2017 2018 2019 

Informasjon er lett tilgjengelig.  X   

Det er enkelt å levere, og følge opp, søknader på nett.   X X 

 
 

Grønn IKT 2016 2017 2018 2019 

Krav for Miljøfyrtårn-sertifisering oppfylles.   X  

Servere virtualiseres så langt det er mulig. X    

Nettbrett benyttes i større grad for å minske papirforbruket.  X   

 
 

Digital infrastruktur 2016 2017 2018 2019 

Bredbånd og 4G mobilnett utbygd og satt i drift. X    

 


