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1. Innledning 

a. Hensikt 
For å utnytte de muligheter som ulike ikt-fagsystemer gir og for å utnytte det potensiale som ligger i 
større anskaffelser, er det essensielt at all anskaffelse av skjer på en strukturert måte.  
 
En strukturert anskaffelse er også avgjørende for å ivareta hensynet til integrasjon mellom 
kommunens ulike systemer slik at de i den grad det er mulig kan "snakke sammen".  
 
En strukturert og involverende anskaffelsesprosess er samtidig en nøkkelfaktor for å kunne ivareta 
kommunens ansvar for arkivtjeneste, informasjonssikkerhet og personvern på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Det er et grunnleggende og overordnet prinsipp at mest mulig av kommunens ikt-systemer og ikt-
utstyr skal ha en størst mulig grad av integrasjon. At prinsippet er overordnet, innebærer at det er 
skal være et moment som vektes tungt i alle anskaffelsesprosesser og normalt skal betydelig vekt.  
 
Det er samtidig et behov for å koordinere og strukturere kommunens arbeid med 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 
Det er rådmannens syn at disse forholdene best ivaretas og håndteres gjennom en faggruppe for ikt. 
 

b. Ansvarsforhold 
Faggruppen har ikke myndighet til å treffe avgjørelser, kun til å avgi innstilling og uttalelser. 
 
Rådmannens ledergruppe tar avgjørelse for alle nyanskaffelser av ikt-system og/eller betydelige 
versjonsoppgraderinger etter innstilling fra faggruppe ikt.  
 
Ansvarlig kommunalsjef (systemeier) er ansvarlig for at faggruppen på et så tidlig tidspunkt som 
mulig blir forelagt saker om nyanskaffelser av ikt-system og/eller betydelige versjonsoppgraderinger. 
Dette skal gjøres før avdelingen bruker ressurser på planlegging, anskaffelse, budsjettering, 
leverandørkontakt mv.. 
 
IKT-leder kan på selvstendig grunnlag fremme egne saker til faggruppen for uttale og/eller drøfting.  
 
Faggruppen kan på eget initiativ ta opp saker som faller innenfor faggruppens mandat eller som vil 

åvirke dette i vesentlig grad. 

c. Definisjoner  
(Ikke utarbeidet ennå) 

2. Mandat 
Faggruppe ikt har et todelt mandat: 
 
Anskaffelse, integrasjon og koordinering 
Faggruppen skal sørge for at all anskaffelse av og/eller oppgradering av ikt-systemer skal skje i tråd 
med kommunens ikt-strategi.  
 
Anskaffelsen/oppgraderinger skal i størst mulig grad være koordinert med og kunne integreres med 
eksisterende og/eller planlagte ikt-systemer.  
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Mange ikt-systemer har svært mange muligheter, og får gjennom nye versjon stadig flere. 
Faggruppen skal påse at det ved alle anskaffelser/oppgradering er klart definert hva berørte ikt-
systemer skal og kan brukes til - og hva det ikke kan brukes til. Dette skal sikre at ikt-systemer ikke tar 
i bruk funksjonalitet som er i strid med personvern og/eller skal/bør dekkes av andre systemer, 
eksisterende og/eller planlagte. 
 
Faggruppen skal også påse at kravene til arkivtjeneste, informasjonssikkerhet og personvern er 
ivaretatt før anskaffelse og/eller oppgradering kan fremmes til rådmannens ledergruppe for 
avgjørelse.  
 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Faggruppen er et rådgivende organ innen informasjonssikkerhet, behandling av personopplysninger 
og personvern. Faggruppen skal delta i planlegging og gjennomføring av tiltak, og være pådriver for 
tiltak som fører til økt læring og motivering innen informasjonssikkerhet og personvern. 

3. Medlemmer 
Informasjonssjef er leder og ikt-leder er nestleder av faggruppen. Arkivleder er fast medlem.   

Innkjøpsansvarlig er fast medlem, men har ikke-møteplikt. 

Øvrige faste medlemmer er systemansvarlig for kommunes sektorovergripende fagsystemer: 

- Sak og arkivsystemet  

- Pleie- og omsorgssystemet. 

- HMS-systemet 

- Økonomi-system. 

- Personal- og lønnssystem 

- Skole- og oppvekstsystem 

- Kartsystem 

- Skolesystem for hjemmesider mv. 

Leder har etter samråd med ikt-leder fullmakt til å oppnevne andre medlemmer  

Politisk sekretariat stiller med sekretær for faggruppen. 

4. Møter 
Faggruppen skal ha møte minimum to ganger i året og ellers ved behov.  

Informasjonssjef og/eller ikt-leder kan kalle faggruppen inn til møte. 

Innkalling og referat skal være skriftlig og føres i kommunens sak- og arkivsystem. 

Andre enn faste medlemmer kan ved behov delta i behandling av enkeltsaker. 

5. Saker til faggruppen om anskaffelse/oppgradering 
Faggruppen kan behandle en sak som en: 

- Foreløpig forespørsel om nyanskaffelse/oppgradering. 
Dette er aktuelt når en enhet ønsker å få vurdert en anskaffelse/betydelig oppgradering og 
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før det er lagt noe arbeid i dette. Faggruppen vil da kunne gi innspill til ledergruppen om det 
er aktuelt å gå videre med prosjektet eller ikke.  
 

- Nyanskaffelse/oppgradering. 
Dette er aktuelt når en enhet/prosjektgruppe mv. har sluttført sitt arbeid og ønsker en 
avgjørelse om anskaffelse av rådmannens ledergruppe. 
 

Kommunalsjefen som fremmer saken skal for begge typer bruke egne maler der det bla beskrives 

formål, hva systemet skal brukes til og hva det ikke skal brukes til, forankring i ikt-strategi og 

økonomiplan, tekniske krav, ivaretakelse av arkiv, ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 

personvern, driftsansvar, behov for ikt-assistanse, ressurser til opplæring, budsjett (drift og 

investering for minimumsperiode på 3 år).  

For alle anskaffelser skal det gjøres en skriftlig innstilling til rådmannens ledergruppe. Innstillinger 

skal det fremgå om det eventuelt er uenighet i faggruppen av hva denne består i.  

6. Strategiske ikt-planer, strategier mv. 
Faggruppen skal alltid behandle utarbeidelser og/eller revisjon av sentrale ikt-planer, 

sikkerhetsstrategier m.m.  

7. Sikkerhetsrevisjoner, avvik mv. 
Faggruppen skal behandle årlige sikkerhetsrevisjoner, tilsynsrapporter mv. 

Sikkerhetsleder skal legge frem kommunens årlige rapport for avvik innen faggruppens område. 

Alvorlige avvik legges frem for faggruppen til orientering/behandling. 

8. Forholdet til prosjektgrupper 
Faggruppen skal ikke erstatte prosjektgrupper for ulike anskaffelser/oppgraderinger, men kan brukes 

til å få avklart ulike problemstillinger. 

9. Henvisninger 

i. Eksterne 

Ingen 

ii. Egne 

 Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v  

10. Vedlegg 
- Mal for foreløpig forespørsel fra enhet/avdeling. 
- Mal for forespørsel om nyanskaffelse/oppgradering. 

~ o ~  
  


