Oppdraget - Bakgrunn
Litt om meg
- 58 år, begynte i -81, erfaring fra teknologi, prosjekt, konsulentrolle, ledelse, innovasjon, nytenking. 16 år i
utlandet. It med mange navn: Databehandling, IT, Informatikk, IKT, Digitalisering, IoT...
- Nylig etablert og ledet to Interkommunale selskaper for ni kommuner; 1)strategisk og 2)drift
- Nyetablert med selskap TDAK AS: «Verdiskaping gjennom innovativ Digitalisering i offentlig sektor»
- Erfaring fra det private, fra stat (forsvaret og politiet), organisasjoner –-> mange bransjer/sektorer

Oppdraget:
- Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid
- Muligheter for Seljord, Nissedal og Fyresdal ved å bli med
- Beslutningsgrunnlag Frist: 31.03.2017

Mål i dag
- Etablert grunnpilarer i planen for arbeidet (tid-milepæler)
- Kontaktnett for medvirkning opprettet (mannskap-medarbeid)
- Omforent om hovedtema og avgrensninger (innhold-tema)

DIGITALISERING
Ofte misforståes begreper
IKT – IT – Digitalisering osv.

Begynner med en innledning til tema
for å sikre felles ståsted

VIRKSOMHETSARKITEKTUR

Nå her –
Men legger
grunnlag for
lagene over

Kilde: chillit

VIRKSOMHETSARKITEKTUR
På hvert nivå har man
spesialkompetanse,
prosesser, rutiner,
behov, organisering..

Eksempler under teknologi:
* Teknologi og spesialutstyr
* Monitorering og overvåkning
* ITIL og andre prosesser
* SLA og avtaleforvaltning
* Support og kundebehandling
* Backup, sikkerhet osv.
* Arkitektur
* osv.
youtube - film helse
Kilde: helse midt-Norge

Kommune Mønster
IT/IKT

Forretnings-IKT

Brukere/Admin

Totalt >< 190ulike tjenester
Sak / Arkiv

Skole/Oppvekst
Helse
Byggesak

...eller å være i lomma
på leverandør

DIGITALISERING - IKT
Medisin/Lege
Kirurgi

Psykolog

Hudlege

Odontologi Oftalmologi

Pediatri

Kardiologi
Osv...

Data/IT/IKT
Datanettverk
Mainframe

Sky
Internett

Drift
Programmering

Brannmur
Datamodeller

Support

Velferdsteknologi

Operativsystem
Osv...

DIGITALISERING
Løsninger & virkemiddelapparat - Eksempler
Sitat: «En gruppe med dataingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen på 1990tallet syntes det var underlig at digitale verktøy og web-verktøy ikke ble brukt i
undervisningen. De tok saken i egne hender og utviklet det som ble den første
versjonen av itslearning»

Skole

«Læringplattformen ble umiddelbart en suksess. Den enorme etterspørselen førte
til etableringen av et av verdens raskest voksende teknologiselskaper:
itslearning»

(Tekstene her, som leverandørene selv
har skrevet, reiser mange spørsmål..
Eksempelvis er det spennende at It's
learning kalles en «lærinmgsplattform»,
og at slikt lages av et teknologiselskap..)

Sitat: «Oppad og Tieto hadde et langt samarbeid bak seg. Oppads egne løsninger
er tuftet på kildekode fra Tieto»
«Jeg startet Oppad for over 12 år siden, først som forhandler av Tietos løsninger
i Norge. Etter hvert kjøpte vi retten til deres kildekode og startet å kode helt fra
bunnen av. Jeg trodde vi skulle bruke 20 millioner kroner, men vi har brukt over
50 millioner kroner i utviklingsløpet. Vi lånte også penger av Innovasjon Norge,
som skulle ha avdrag etter hvert, forteller Ketil Haaheim Syversen»

(Man kan jo spørre seg, hvorfor kjøpe Software
fra 80 - 90-tallet, for å bygge helt på nytt, for
ti-talls Mill., og gjerne uten å spørre brukerne...)

DIGITALISERING
Løsninger & virkemiddelapparat - Eksempler
Gerica (Tieto):
“The first release of the Clarion language was a DOS product called Clarion
1.0, released in April 1986. Clarion was created by Bruce Barrington, one of
the founders of healthcare firm "HBO & Company”

Profil (Visma):

Helse

“PowerBuilder is an integrated development environment in use since 1991,
owned by SAP since the acquisition of Sybase in 2010, taken over by Appeon
on July 5, 2016»

CosDoc (Acos):
Sansynlig proprietært Microsoft og «microsoftstandarder».
Stillings-annonser krever kompetanse slik: «Skytjenester som Microsoft
Azure, Microsoft Graph og Office 365».

Det er uhensiktsmessig å la slikt rammeverk danne grunnlag – og være begrensningen - for dagens
behov og fremtidens muligheter.

STYRING OG PRIORITERING

Viktig å ha med:
●

●

●

Prosesser for forslag, styring og prioritering
med bruker-fokus
IKT står ikke alene; IKT er en del av dna'et i
alle kommunens tjenester, på tvers av alle
sektorer
Adekvat kompetansemix i
tjenesteutviklingen (fag, digital, ledelse..sammen)

Grunnstammen – applikasjon og data
Altinn

De urgamle
Sak- og
-arkivsystemene
hvor alt er
programmert ihop
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GRENSESNITT

i en salig
suppe

Public 360, Acos, ePhorte, (Visma)

ARKIV (NOARK)
(m/journal, Innsyn osv.)

Mitt forslag til fremtidig målbilde

Noe om tema/faser fremover
StatusQvo
- Økonomi/Kostnad
- Applikasjon/Oversikt
- Kontrakt/Bindinger
- Teknisk/Oversikt
- Servere/IT/EoL?
Oppstart

Alternativer
- Kartlegge realistiske
alternativer
- Analyse per alt. med
anbefaling

Alternativer
- Foreslå
Organisasjonsform
- Foreslå oppdrag

2016

Beslutning
Forankring

Q1-2017
EoL = End of Lifecycle

Dette prosjektet – Områder/Oppgaver

Dette prosjektet – Mannskap/Team

Enkeltpunkter
- Tenke ambisiøst, langt frem, strategisk. Digital næring må ikke være i Oslo.
- Jobb mot mål i små skritt; mindre prosjekter, uten å slippe visjoner av synet
- Bruk kompetanse; det skal kompetanse til for å hyre kompetanse
- Digitalisering handler om endringsprosesser, og det innebærer (mye) mer enn «IKT»
- Tverrsektoriell strategisk plan, forankret
- Selgere vet ikke alltid hva de selger
- Det skal endring til for å endre

-

Denne regionen har muligheter de store og komplekse ikke har – kan oppnå mye ved
samarbeid

