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Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 15.12.2010 strategisk IKT plan for Balsfjord kommune for 2011-2014. Den ble
rullert 1. gang i k-styret 14.12.11 i sak 87/11.
Rullering for perioden 2013 – 2016 vil i hovedsak ta for seg ferdigstillelse av tidligere års vedtatte
investeringer både på programsiden og maskinsiden.
Planen skulle gjøre driftssituasjonen mer forutsigbar med et overordnet mål å være i forkant av
problemstillingene innen for IKT i Balsfjord. Dette har vi oppnådd, og mener å ha fått gjort nødvendige
investeringer som har gjort at drifta av IKT er blitt enklere å handtere.
Regjeringens digitaliseringsprogram, som er vedtatt, har som mål å effektivisere og full digitalisere
offentlig sektor. Fulldigitalisering betyr langt mer enn bare å kunne laste ned skjema fra nettsider, men
det stiller høye krav til kommunen. Kommunene skal bli mer brukervennlig samtidig som kvaliteten på
tjenestene skal øke.
Utover planperioden vil nok investeringsbehovet øke, og da med tanke på at programvarer skal
oppgraderes til nye versjoner, samt at nye fagsystem skal tas i bruk for å oppfylle regjeringens målsetting
i hht digitaliseringsprogrammet.
Planens tekst og utfyllende forklaringer, med ønsket målsetting, er endret og oppdatert til dagens
målsettinger.
Tabellen over investeringsbehovene for 2013 og videre i planperioden ligger ved.

Vurdering:
Telefoni og data har etter hvert «smeltet» i hverandre, og behovet for vanlig «telefonibistand» må nå
handteres av IKT personell. De tradisjonelle ISDN linjene vil bli satt ut av funksjon i løpet av 2016, og de
siste års oppgradering på telefonsentral, gjør at kommunen allerede nå er klar for IP telefoni som
kommunikasjon «ut fra huset». Dette vil på sikt være besparende for kommunen, men også stille høye
krav til IKT personellet for å drifte løsningene internt.
Den stadige økning av fagsystem spesielt innenfor Helse, pleie og omsorg med innføring av skjemaløftet
som en del av samhandlingsreformen, har medført at det er ansatt en egen IT person for å ivareta dette
området.
Ved å bruke IKT planen som det nyttige verktøy det er, har gitt kommunen en god oversikt over IKT
investeringene på alle enhetene. De fleste enhetene har fått oppdatert sine arbeidsverktøy, og denne
utskiftingen vil være en kontinuerlig prosess.
Ved neste rullering vil en fra sentralt hold gå ut tidligere for å ta en sjekk med situasjonen på både
maskinvare og programvare ute på enheten.
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune vedtar IKT strategiplan for Balsfjord kommune for 2013-2016.
2. Planen rulleres hvert år, og neste rullering blir for 2014
3. Investeringene i vedlegg til planen innarbeides i økonomiplan for 2013 - 2016
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