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DIGITALISERING
– et viktig virkemiddel for samfunns- og tjenesteutvikling
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Hovedmål:  
Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv
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STRATEGIENS MÅL

Digitaliseringsstrategien har følgende mål: 
• Digital transformasjon skal fornye, forenkle og forbedre samfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne

• Ny teknologi skal gjøre kommunen enda mer tilgjengelig, og medvirkning om samfunns- og tjenesteutvikling  
skal bli enklere

• Drammen kommune skal være en smart by, der data deles på en sikker måte med innbyggere og næringsliv  
og kan benyttes til verdiskapning og innovasjon

• Drammen kommune skal samarbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at digitalisering skjer på en rask  
og effektiv måte, hvor investering og gevinst fordeles på flere parter

• Drammen kommune skal aktivt benytte digitaliseringen slik at det blir enklere for innbyggerne å delta i de 
lokaldemokratiske prosessene, samtidig som det blir mer forståelig og interessant.

• Drammen kommune skal sikre at de til enhver tid holder berørte brukere av systemene oppdatert på eventuelle 
feilmeldinger, status for pågående feilrettinger og informasjon om kommende oppgraderinger og forventet 
nedetid.

• Ledere og ansatte skal ha kompetanse til å drive den digitale transformasjonen

• Drammen kommune skal ha en endringskultur som skaper engasjement for digitalisering blant ansatte, brukere og 
andre interessenter

• Drammen kommune skal prioritere investering i infrastruktur som kommer innbyggerne og næringslivet til gode

• Drammen kommune skal ha et høyt digitalt sikkerhetsnivå som ivaretar personvern og sikrer IKT-infrastrukturen mot 
uønsket risiko

• Innbyggere, næringslivet og kommunens brukere skal ha tillit at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt

• All nødvendig investering skal ta utgangspunkt i hensynet til personvern og informasjonssikkerhet
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INNLEDNING

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre 
tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Det handler om å tilby tjenester til flere, ofte rimeligere enn 
alternativene ville ha gjort mulig. Digitalisering har i seg selv begrenset egenverdi; for kommunen er digitalisering  
først og fremst et virkemiddel for utvikling av samfunnet og kommunale tjenester.

Drammen kommune har høye ambisjoner for digitalisering. Arbeidet med en digitaliseringsstrategi startet med at 
et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv i 2019, for å diskutere utfordringer, mål og visjoner for 
digitalisering i nye Drammen kommune. Strategien bygger i tillegg på den nasjonale strategien Digitalisering i  
offentlig sektor1 . 

En strategi for arbeidet med digitalisering har to formål:
1. Digitaliseringsstrategien skal gi retning og være førende for kommunens prioriteringer på området

2. Digitaliseringsstrategien skal bidra til økt digital modenhet (kunnskap, holdninger og engasjement) i egen 
organisasjon, hos innbyggerne og andre interessenter

Store samfunnsendringer utfordrer norske kommuner til å levere tjenester med høy kvalitet, i et stadig større omfang. 
Teknologiske nyvinninger, endret demografi, klima, arbeidsliv og stor mobilitet på tvers av landegrenser vil få store 
konsekvenser i framtida. 

Den teknologiske utviklingen har en sterk påvirkning på samfunnet, og endringstakten øker stadig. Med smarttelefoner, 
smartklokker og nettbrett er teknologi blitt en naturlig del av hverdagen. Vi leser aviser, handler og ser film over nett, 
og sosiale medier overtar stadig mer av kommunikasjonen mellom oss mennesker. Utviklingen foregår i et høyt tempo 
og snart vil uttrykk som robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordata være integrert i vårt språk. I 
teknologien ligger helt nye muligheter til å utvikle de kommunale tjenestene. For eksempel kan en mobil trygghetsalarm 
bidra til at flere kan bo hjemme, lenger. Vi vil få digitale tjenester vi knapt kan forestille oss, som vil være tilgjengelige 
hele tiden og over alt.  

Samtidig stiller teknologien krav til etiske refleksjoner og informasjonssikkerhet som utfordrer oss som enkeltmennesker, 
organisasjon og offentlig tjenestetilbyder. Personvernet kommer under press ved utvikling av teknologi som skal 
lære av vår atferd, kunstig intelligens, for å tilby stadig mer skreddersydde tjenester. Både muligheter og trusler skal 
balanseres opp mot effektivitet og kvalitet på kommunens tjenester.

1 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/



DIGITALISERING – ET VIKTIG VIRKEMIDDEL FOR SAMFUNNS- OG TJENESTEUTVIKLING6

INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV SKAL VÆRE INKLUDERT 
OG PRIORITERT I DIGITALISERINGEN AV SAMFUNNET

Digitalisering er inkluderende, gir bedre tjenester og styrker demokratiet
Digitalisering av tjenester skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne. Digital kommunikasjon og 
samhandling gir nye muligheter for medvirkning og samskaping i utforming av lokalsamfunn og kommunale tjenester. 
I møte med innbyggere og næringsliv, skal digital dialog og samhandling være førstevalget, der dette gir merverdi i 
form av økt tilgjengelighet og/eller kvalitet. 

Økt samhandling om samfunns- og tjenesteutvikling er en styrke for demokratiet i kommunen. Drammen kommune 
jobber med en lokaldemokratisk verktøykasse, hvor en viktig del av prosjektet er en innbyggerportal for innspill og 
medvirkning for utvikling av lokalsamfunn. Dette blir én av mange muligheter for innbyggerne til å komme i dialog  
med kommunen.

En digital transformasjon2 av arbeidsprosesser i kommunen vil føre til at kommunens medarbeidere bruker mer tid til 
samhandling med innbyggere og tjenestemottakere og mindre tid på saksbehandling. Dreining av ressursbruk fra 
saksbehandling til brukerkontakt er et nødvendig grep med dagens demografiske utvikling, hvor blant annet flere eldre 
vil ha behov for flere tjenester, uten at kommunen vil få et større handlingsrom. Ansatte skal ikke erstattes av maskiner, 
men mer automatiserte saksbehandlingsprosesser vil gi de ansatte mer tid til innbyggere og brukere.

Et av områdene som peker seg ut som spesielt viktig er mestrings- og trygghetsskapende teknologi. Drammen 
kommune jobber med en helhetlig leveranse med vekt på opplæring til bruker og tjenesteyter. Gevinsten for sluttbruker 
er stor, med økte muligheter for å leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem. 

For at kommunen skal lykkes, er vi avhengig av at alle er inkludert og med i arbeidet. Det er derfor en prioritering å 
øke digital inkludering og motvirke digital ekskludering i samfunnet. For å kunne realisere gevinster i form av felles 
samfunnsutvikling, er det en risiko dersom enkelte grupper står utenfor og bremser den digitale utviklingen. Gjennom 
å etablere en kultur der digitalisering er en naturlig del av hverdagen, og ikke noe vi gjør i tillegg til, vil vi skape 
forutsetninger for å lykkes. 

Forvaltning og deling av data med innbyggere og næringsliv gir åpenhet og verdiskapning
Drammen kommune forvalter store mengder data om innbyggerne og om viktige samfunnsendringer. Digitalisering av 
data forenkler åpenhet og innsynsmuligheter. Ved å gi innbyggerne tilgang til informasjon om og kontroll over egne 
data, kan de kommunale tjenestene utvikles til å bli mer personlige og relevante. Personvernloven pålegger kommunen 
å gi innbyggerne innsyn i opplysninger som er lagret om dem og til hvilket formål. Innbyggerne har også rettigheter 
til å kreve sletting, korrektur og begrensning av informasjon. Eksempelvis har Drammen kommune gjort et stort arbeid 
med digitalisering av eiendomsarkivene, som nå gir innbyggerne enkelt innsyn i egne saker og dokumenter om 
eiendom. Digitalisering av data er derfor viktig for å sikre innbyggernes rettigheter.

Drammen kommune jobber for å utvikle seg til en smart by3. Smarte byer tar i bruk alle byens ressurser for at den skal 
bli et best mulig sted å bo og jobbe. Felles plattformer for lagring og deling av data er viktig for utvikling av 
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smarte byer. Nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter bidrar i utviklingen av plattformer for datadeling, som 
innbyggere og næringsliv kan dra nytte av. Data skal gjøres tilgjengelig på en sikker måte, slik at private og offentlige 
aktører kan bruke data til innovasjon og verdiskapning. 

Drammen kommune bidrar til utvikling av smarte byer gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og uttesting av 
sensorteknologi. Et eksempel er måling av vann- og luftkvalitet som skal gjøres tilgjengelig for alle, og som vil bidra i 
arbeidet med utviklingen av en grønn by. En annen liten men populær tjeneste, er måling av badetemperaturer, som 
innbyggerne har hatt glede av de siste somrene.
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FELLES UTVIKLING AV  
DIGITALE LØSNINGER GIR MER FOR PENGENE

I et tett samarbeid med kommuner, fylker, KS og stat, skal Drammen kommune benytte utviklede fellesløsninger fremfor 
egenutviklede løsninger, og på den måten bidra til å realisere den nasjonale digitaliseringsstrategien Én offentlig 
sektor. Et eksempel er DigiSOS4, et prosjekt som omfatter flere forvaltningsnivåer.  Innbyggerne kan bruke digitale 
løsninger for å få sosialtjenester, uten å måtte oppgi de samme opplysningene flere ganger, til flere etater, eller ta 
hensyn til hvem som leverer tjenesten. Kommunen sparer tid, og innbyggerne får en enklere tjeneste.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser sikrer at Drammen kommune bidrar til å spare kostnader og jobbe mer 
effektivt, ved at risiko reduseres og gode løsninger deles. Et tydelig søkelys på gevinstrealisering er grunnlaget for 
gode beslutninger, som igjen bidrar til mer kostnadseffektive løsninger og kvalitativt bedre tjenester for innbyggerne. 
Gjennom deltakelse i prosjekter finansiert via DigiFin5 og på sikt det regionale samarbeidet i DigiViken6, skal Drammen 
være en aktiv part for digitalisering så vel nasjonalt som regionalt og lokalt. Det etableres nå økosystem7 innenfor 
helse, skole og smarte byer med deling av åpne data, som bidrar til rask læring, inspirasjon og større muligheter for 
digitalisering på kortere tid.

Mål:
• Digital transformasjon skal fornye, forenkle og forbedre samfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne

• Ny teknologi skal gjøre kommunen enda mer tilgjengelig, og medvirkning om samfunns- og tjenesteutvikling skal 
bli enklere.

• Drammen kommune skal være en smart by, der data deles på en sikker måte med innbyggere og næringsliv og 
kan benyttes til verdiskapning og innovasjon.

• Drammen kommune skal samarbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at digitalisering skjer på en rask og 
effektiv måte, hvor investering og gevinst fordeles på flere parter.

• Drammen kommune skal aktivt benytte digitaliseringen slik at det blir enklere for innbyggerne å delta i de 
lokaldemokratiske prosessene, samtidig som det blir mer forståelig og interessant.

• Drammen kommune skal sikre at de til enhver tid holder berørte brukere av systemene oppdatert på eventuelle 
feilmeldinger, status for pågående feilrettinger og informasjon om kommende oppgraderinger og forventet 
nedetid.
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DIGITAL TRANSFORMASJON KREVER KOMPETANSE  
 ENDRINGSKULTUR HOS LEDERE OG ANSATTE

Kompetanseløft endrer holdninger og skaper engasjement 
Digital transformasjon krever en økt satsing i kommunen på digital kompetanse hos ledere og ansatte. Et kompetanse-
løft skal ha som mål å skape engasjement, sikre at alle er oppdatert og bidrar til at initiativ kan komme fra hele 
organisasjonen. Bare på denne måten, med alle om bord, kan vi lykkes godt. 

Den store endringstakten innen teknologi, kombinert med de raske endringene i samfunnet ellers, gjør at vi må utvikle 
en kultur for kontinuerlig læring. Kompetanse er nøkkelen til å ta i bruk ny teknologi og samtidig endre måten vi jobber 
og organiserer oss på, og kompetanse omfatter både kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon. 

En digital modenhetsanalyse ble gjennomført blant ledere og tillitsvalgte i kommunen våren 2020. Den viser at 
mange ønsker mer kunnskap om hvordan man kan bruke digitalisering som virkemiddel for utvikling. Kommunens 
ledere opplever at det er utfordrende å holde seg oppdatert, og at mulighetene for utforsking og eksperimentering 
er varierende. Et kompetanseløft kan vi få til ved å utvikle nye måter å tilby gode læringsopplevelser på, på varierte 
plattformer, som treffer ulike behov og forskjellige læringsstiler.

Endringskultur styrkes med kunnskap og medvirkning
Stadig ny teknologi påvirker og endrer måten vi yter tjenester på til våre innbyggere. For å lykkes må vi få med alle, 
og det krever god medvirkning og forankring hos ledere og ansatte. Deltakelse og mermedbestemmelse skaper en 
driftsnær endringskultur som gir motivasjon og engasjement til innovasjon hos ledere og medarbeidere.

Modenhetsanalysen viser at det er stor variasjon i opplevelsen av om organisasjonen utvikler arbeidsprosesser, kultur 
og teknologi basert på de behov innbyggerne har for bedre tjenester. For å bli mer fleksibel og brukerfokusert, må 
organisasjonen bevege seg fra tradisjonelle silomodeller, hvor sektorene har lite samhandling på tvers, til å bygge 
sammensatte, oppdragsbaserte team, som jobber med spesifikke utfordringer og oppgaver på tvers av sektorer. 
Digitalisering fører dermed ikke bare med seg ny teknologi, men grunnleggende nye måter å jobbe sammen på.
Drammen kommune har tatt i bruk porteføljestyring for å forvalte utviklingsprosjektene i kommunen på en best mulig 
måte. Formålene med porteføljestyring er blant annet å sikre god prioritering av ressurser, og at enkeltprosjekter både 
organisatorisk og teknologisk passer inn i helheten. Porteføljestyring skal bidra til at de prosjektene som gir mest verdi 
for innbyggerne, er de prosjektene som prioriteres.

Mål:
• Ledere og medarbeidere skal ha kompetanse til å drive den digitale transformasjonen

• Drammen kommune skal ha en kultur som skaper engasjement for digitalisering blant ansatte, brukere og andre 
interessenter
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INFRASTRUKTUR, INFORMASJONSSIKKERHET  
OG PERSONVERN ER GRUNNMUREN FOR UTVIKLING

Utbygging av infrastruktur sikrer at alle er med8 
Digital transformasjon krever ikke bare nok personlig utstyr, som pc-er og nettbrett, men også tilstrekkelig kapasitet på 
nettverk, servere og plattformer for deling av data. For at Drammen kommune skal ha mulighet til å benytte teknologi 
i utvikling av sine tjenester, er det nødvendig med en betydelig investering i infrastruktur i årene som kommer. Dette 
gjelder både fysisk infrastruktur og programvare. Organisasjonens omfattende bruk av videomøter har for eksempel 
utfordret nettkapasiteten i flere av kommunens bygg, deriblant på rådhuset. Det samme har helseteknologi.

Ved prioritering av infrastruktur skal innbyggernes behov være førende. Det er viktig å legge til rette for at innbyggere 
og næringsliv har den infrastrukturen som kreves, for at de skal kunne være med på en digitalisering av samfunn 
og tjenester. Det er lettere å få øye på et hull i veien, enn mangler i den teknologiske infrastrukturen. Derfor kan 
teknologisk infrastruktur stå i fare for å bli nedprioritert. Over tid vil det være viktig å sidestille digital infrastruktur med 
fysisk infrastruktur, slik at tjenester kan leveres til innbyggere og brukere både stabilt og sikkert.

IKT-sikkerhet er høyt prioritert
Teknologisk infrastruktur og systemløsninger for IKT blir stadig mer komplekse, globale og integrerte. Den raske 
utviklingen gjør det krevende å forutse hvilke trusler som vil prege risikobildet fremover. Digital sikkerhet er et prioritert 
satsingsområde for Drammen kommune. Det digitale sikkerhetsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, på tvers 
av sektorene, og i sammenheng med det øvrige arbeidet for samfunnssikkerhet. Drammen kommune søker et tett 
samarbeid med andre kommuner, statlige etater og næringslivet for å møte utfordringene innen sikkerhet. 

Alle er trygge på at personvern er ivaretatt
God digital informasjonssikkerhet innebærer at Drammen kommune sikrer at behandling av informasjon er lovlig, at 
informasjon ikke skal komme på avveie, at informasjonen er tilgjengelig og korrekt, og at tilgang til og endringer av 
informasjon er sporbare. Alle skal føle seg trygge på at personvernet blir ivaretatt, både for ansatte og for innbyggere. 
Kommunen skal være åpen med hensyn til deling og bruk av data, og gi plass for refleksjoner og debatt av de etiske 
dilemmaer som kan oppstå.

Mål:
• Drammen kommune skal prioritere investering i infrastruktur som kommer innbyggerne og næringslivet til gode

• Drammen kommune skal ha et høyt digitalt sikkerhetsnivå som ivaretar personvern og sikrer IKT-infrastrukturen mot 
uønsket risiko

• Innbyggere, næringslivet og kommunens brukere skal ha tillit at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt

• All nødvendig investering skal ta utgangspunkt i hensynet til personvern og informasjonssikkerhet
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