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Digitalisering i Kragerø kommune 

1 Innledning 
En IKT-strategi er et instrument for Kragerø kommunes ledelse for å styre virksomhetens bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette gjelder både IKT-funksjonen som 
innsatsfaktor og anvendelsen av IKT i virksomheten. Virksomhetsstrategi, mål og operasjonelle 
planer danner grunnlaget for å treffe de nødvendige overordnede beslutninger når det gjelder 
retning, anskaffelse, anvendelse, drift og vedlikehold av IKT-løsninger. 

Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk av IKT. Digitalisering er 
samspillet mellom prosesser og teknologi i organisasjonen. Digitalisering bidrar til å effektivisere 
offentlig sektor. Digitale løsninger kan gå på tvers av sektorer og nivåer, gi en bedre arbeidsflyt og 
dermed bidra til økt produktivitet. Denne økte produktiviteten frigir tid for medarbeidere og gir 
muligheter for å øke kvaliteten på tjenestene.  

Overordnet ambisjon for digitaliseringsarbeidet 
Kragerø kommune skal benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til 
innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Dette skal skje i et tilpasset tempo i organisasjonen, slik at 
vi videreutvikler oss der hvor det er lønnsomt og formålstjenlig.  

Dette dokumentet skal være Kragerø kommunes overordnete styringsdokument i det digitale 
utviklingsarbeidet. Dokumentet beskriver Kragerø kommunes satsingsområder, og hvilke 
målsettinger og tiltak kommunen har for den videre digitaliseringen. 

Digitaliseringsplanens oppbygging 
Del 1 er av strategisk karakter, og definerer hovedlinjene for hvordan IKT skal støtte opp under 
planlagt tjenesteutvikling og bidra til å løse egne utfordringer. Denne delen er langsiktig og skal ses i 
sammenheng med overordnede strategier. Den skal også ta hensyn til framtidige behov og peke på 
hva som er Kragerø kommunes satsingsområder.   

Del 2 er en handlingsplan med aktiviteter og tiltak for ett til to år av gangen. Her beskrives hvilke 
tiltak som må igangsettes for at de overordnede målene i strategien skal nås. Denne delen skal 
oppgraderes og justeres i forbindelse med budsjett-behandling for å sikre at det settes av nok 
ressurser til at målene i strategien nås.  
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DEL I – Hovedlinjer IKT-strategi 

2 Tverrgående satsingsområder 

2.1 Digital dialog 
De digitale kanalene Kragerø kommune skal bruke til å informere og kommunisere med innbyggere, 
næringsliv og egne ansatte, er kommunens nettsider, sosiale medier, e-post og brev. Kragerø 
kommune må tilpasse direkte informasjon til innbyggerne i disse kanalene. Kommunen skal opptre 
som en samlet organisasjon og kommunisere tjenester og ansvar på en forståelig måte i alle kanaler. 
Kragerø kommune skal være tydelig på hva kommunens samarbeidspartnere kan forvente av 
kommunen og hva kommunen forventer av dem.  

Kragerø kommune skal levere digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt 
førstevalg. For å lykkes med dette må de digitale selvbetjeningsløsningene være forståelige og enkle 
å ta i bruk.   

Kragerø kommunes nettsider.  
Dette er kommunens hovedkanal hvor vi tilbyr ren informasjon om de tjenestene kommunen yter. 
Videre skal nettsiden presentere nyheter fra Kragerø kommune. Nettsiden er også inngangsportal til 
dialog med innbyggere og næringsliv. Her skal man på en sikker måte få tilgang til egne saker, og 
kunne søke på tjenester elektronisk.  

Sosiale medier.  
Kragerø kommune har en egen offisiell Facebook-side. Hensikten med bruk av Facebook skal være å 
fortelle om hva som skjer i kommunen, som for eksempel kultur- og fritidsarrangementer. Facebook 
tilrettelegger for toveis-dialog med innbyggerne. Dette bidrar til mer engasjement, dialog og 
medvirkning.  Kragerø kommune har også en egen Twitter-konto. Denne «feedes» med nyheter fra 
kommunens hjemmesider. Denne microbloggen er i første rekke en nyhetsformidler, som preges av 
korte, presise meldinger til en gruppe følgere. Her når man også den yngre delen av innbyggerne. 
Dette gjør at Twitter er en god kanal for å kommunisere med den yngre delen av befolkningen.  

Kragerø kommune bruker også videokanalen YouTube. På YouTube legger kommunen ut offisielle 
videoer og filmklipp som viser noe av kommunens mangfold. Her kan det også legges ut film fra ulike 
kommunale arrangementer.  

Brev.  
Fortsatt vil brev om vedtak, en del søknader og lignende være en stor del av Kragerø kommunes 
kommunikasjon med innbyggerne. Brev skal på lik linje med sosial kommunikasjon være skrevet på 
et enkelt og lett språk som alle forstår. All korrespondanse, både inn- 
og utgående, journalføres i det elektroniske sakssystemet slik at det 
fremkommer på kommunens postlister.  

E-post 
E-post er Kragerø kommunes hovedkanal både på inngående og 
utgående henvendelser. E-post skal på lik linje med brev og sosial 
kommunikasjon være skrevet på et enkelt og lett språk som alle 
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forstår. All korrespondanse som er av betydning for saksbehandling, både inn- og utgående, 
journalføres i det elektroniske sakssystemet. 
 

2.1.1 Mål 
• Kragerø kommune skal fremstå som en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende 

organisasjon og arbeidsplass. 
• Det skal være universell utforming av IKT-systemene. 
• Digitale løsninger skal være forståelige og enkle å ta i bruk. 
• Kragerø kommune skal ha løsninger for sikker pålogging for innbyggernes tilgang til egne 

opplysninger via nettsidene. 

2.2 Strategisk ledelse og IKT 
Strategisk IKT-ledelse innebærer å lede til gevinstrealiseringer. Dette omfatter både å ta 
beslutningene og å lede disse fram til uttak av gevinst. Gevinstene kan både være kvalitative og 
kvantitative. IKT er et viktig verktøy for at Kragerø kommune skal lykkes i å arbeide mer 
samhandlende og effektivt, og å levere gode tjenester til innbyggerne. Bruk av IKT-verktøy og IKT-
investeringer er derfor en sentral del av de strategiske beslutningene som tas. 

Hovedutfordringene ved innføring av IKT-systemer er ofte knyttet til organisasjon og 
arbeidsmetoder. For å kunne nå målet med IKT-investeringene og ta ut gevinstene i etterkant, er det 
viktig med god strategi og planlegging. 

Kragerø kommune har i mange år hatt en 
lokal IKT-avdeling som ivaretar drift og 
utvikling av IKT. En IKT-kostnads- og 
modenhetsanalyse som ble gjennomført i 
Kragerø (samtidig med kommunene 
Bamble, Drangedal, Porsgrunn og Skien) 
viser at Kragerø driver relativt 

kostnadseffektivt når det gjelder bruk av IKT. Sluttrapporten peker imidlertid også på at det er mulig 
å oppnå gevinster ved et tettere IKT-samarbeid med en eller flere av de andre kommunene i 
regionen. 

2.2.1 Mål 
• Kragerø kommune skal se strategisk på bruk av IKT og digitalisering i sine planer. 
• Kragerø kommune skal ha en ressurs som er avsatt til strategisk IKT-ledelse. 
• Kragerø kommune skal etablere en flerfaglig gruppe som kan følge opp og være pådriver for 

å gjennomføre tiltakene som digitaliseringsplanen anbefaler.  
• Ved innføring av nye IKT-systemer skal det vurderes om prosjektmodellen skal benyttes. 
• Kragerø kommune skal vurdere IKT-samarbeid på områder hvor kostnadseffektiviteten kan 

økes og tjenestetilbudet kan forbedres for innbyggere og brukere. 

2.3 Kompetanse 
Politisk og administrativ ledelse trenger kompetanse for å kunne ta gode strategiske valg. De 
ansattes kompetanse i bruk av IKT er avgjørende for utvikling og effektivisering av forvaltning og 
tjenesteyting. 
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Det er også viktig å budsjettere med kostnader til kompetansehevingstiltak ved innføring av nye IKT-
systemer. De ansatte må ha tilstrekkelig med kompetanse til å kunne bruke kommunens ulike 
fagsystemer på en effektiv og korrekt måte, herunder ivareta sikker håndtering av 
personopplysninger ved bruk av digitale løsninger. 

2.3.1 Mål 
• Kragerø kommune skal ha ansatte som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-

løsninger  
• Kragerø kommune skal ha ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i 

bruk av de digitale løsningene  
• Kragerø kommune skal ha kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og 

informasjonssikkerhet blant sine ansatte 
• Kragerø kommune skal ha kompetanse på innkjøp av IKT-tjenester og innovative løsninger. 

2.4 Arkiv og dokumenthåndtering 
Et dokument er definert som en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium 
for senere lesning, lytting, framsyning, overføring eller lignende. Dette betyr at mange typer digitalt 
materiale, som for eksempel lyd, bilde, SMS-er og innlegg på sosiale medier regnes som dokumenter. 

Riktig elektronisk arkiv- og dokumenthåndtering sikrer gode tjenester. Viktige formål for arkivet er å 
finne igjen dokumenter og gi publikum mulighet 
for innsyn. Behovet for å dokumentere hva 
Kragerø kommune faktisk har gjort er 
gjennomgående for alle sektorer og 
tjenesteområder. Dette er uavhengig av type 
system eller teknologi.  

2.4.1 Mål 
• Kragerø kommunes dokumentfangst og dokumentasjonsplikt skal til enhver tid være i 

henhold til aktuelle lover og forskrifter. 
• Kragerø kommune skal ha en forsvarlig digital dokumenthåndtering innenfor alle 

fagområder. 
• Kragerø kommunes arkiver skal være ordnet slik at det kan hentes ut relevante opplysninger 

fra arkivet til egne medarbeidere, parter, publikum og omkringliggende datasystem. Rett 
person skal få tilgang til riktig dokument til rett tid. 

• Kragerø kommune skal kun benytte digital arkivering med gitte nasjonale standarder ved 
produksjon av dokumenter. 

• Utgående dokumenter skal ekspederes elektronisk via tjenesten ”Svar ut”. 

2.5 Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 
Kragerø kommune behandler store mengder personopplysninger. På mange tjenesteområder 
behandles det i tillegg sensitive personopplysninger. Personvern, taushetsplikt og innsynsrett er 
viktig for å opprettholde tillit hos innbyggerne.  

En velfungerende internkontroll bidrar til å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger.  
Internkontroll dreier seg i denne sammenheng om å etablere og vedlikeholde planlagte, systematiske 



6 
 

tiltak for å sikre at lov om behandling av personopplysninger ivaretas i tråd med Datatilsynets 
«Kommunens Internkontroll - et verktøy for rådmenn» (2012).  

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere personopplysninger og andre informasjonsverdier 
slik at de sikres på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder ikke bare teknologiske løsninger, men også 
det menneskelige aspektet. Det er en løpende utfordring å balansere behovet for skjerming av 
personopplysninger og medarbeideres tjenstlige behov for tilgang.  

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten er et sett av krav til informasjons-
sikkerhet basert på lovverket, utarbeidet av flere parter, deriblant KS. Som medlem i Norsk Helsenett 
har Kragerø kommune forpliktet seg til å følge den.  

En utfordring for personvernet og informasjonssikkerheten er 
bruk av skytjenester. Vanskeligheter oppstår når store 
internasjonale leverandører følger lokale lover og regler i 
andre land og ikke nødvendigvis norske. I tillegg kan det være 
usikkerhet knyttet til plassering av data, da disse 
leverandørene opererer i mange land i hele verden. I 
Stortingsmelding om Digital agenda for Norge påpekes det at 
skytjenester kan bidra til rimelige og fleksible løsninger, men 
kommunen må gjennomføre en ROS-analyse hver gang slike 
løsninger tas i bruk. 

2.5.1 Mål 
• Informasjonssikkerhet skal integreres i Kragerø kommunes arbeid. Både nødvendige 

teknologiske løsninger, men ikke minst retningslinjer, holdninger og kultur må på plass.  
• Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren skal legges til grunn for arbeidet 

med personvern og sikker informasjonsbehandling. 
• Alle personopplysninger skal behandles i samsvar med personvernbestemmelser i lover og 

forskrift.  
• Kragerø kommune skal ha et internkontrollsystem som sikrer at «Lov om behandling av 

personopplysninger (Personopplysningsloven)» ivaretas i tråd med Datatilsynets 
anbefalinger.  

2.6 Arkitektur og standardisering 
Kommunikasjon mellom de interne systemene og utveksling av informasjon på tvers av 
forvaltningsnivåene er en forutsetning for at innbyggere og næringsliv skal oppleve de digitale 
tjenestene som gode. IKT-arkitektur beskriver i forståelige og håndterbare modeller sammenhengen 
mellom de strategiske målene og de teknologiske behovene.   

Det er utviklet nasjonale fellesløsninger som er egnet til gjenbruk i kommunene. Slike løsninger kalles 
felleskomponenter. For eksempel Folkeregisteret, Altinn, ID-porten, med mer.  

Tradisjonelt har programvare og tjenester blitt kjørt lokalt på brukenes datamaskiner eller 
kommunens egne servere. I stadig større grad blir programvare og tjenester levert som 
«Skytjenester».  Forretningsmodellen er vanligvis at man betaler for faktisk bruk. Erfaringsmessig vil 
drift av standardisert skytjenester være mer kostnadseffektiv og gir mer oversikt ved beregning av 
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utgifter, samt frigjør lokale IKT ressurser til å forvalte tjenestene på en bedre måte («Nasjonal 
strategi for bruk av skytenester» (April 2016) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet). 

2.6.1 Mål 
• Kragerø kommune skal ha en IKT-arkitektur basert på felleskomponenter og standarder 
• Kragerø kommunes IKT-systemer skal være integrert slik at opplysninger må skrives kun en 

gang.  
• Ved nyanskaffelser og endringer i eksisterende systemer skal Kragerø kommune ta i bruk 

løsninger basert på nasjonale standarder og nasjonale fellesløsninger der det er 
hensiktsmessig.  

• Kragerø kommune skal ha stabil drift av IKT-tjenestene, som ivaretar krav til tilgjengelighet, 
kapasitet og fleksibilitet, samt personvern og sikkerhet  

• Innbyggere og næringslivet skal ha tilgang til Kragerø kommunes digitale tjenester, uavhengig 
av sted og brukerens digitale plattform. 

• Kragerø kommune skal vurdere skytjenesteløsninger ved anskaffelse IKT-systemer. 

3 Sektorielle satsningsområder 

3.1 Helse og velferd 
Kragerø kommune har ansvar for at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester. Bruk av IKT i 
helse- og omsorgssektoren understøtter målet om et helhetlig pasientforløp. Elektronisk 
samhandling er en forutsetning for å lykkes med dette. 

For å lykkes med Samhandlingsreformen må spesialist- og primærhelsetjenesten kommunisere 
digitalt i stadig større grad. Derfor er det behov for verktøy som understøtter kommunikasjon 
mellom systemene i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Kragerø kommune . 
Systemene må bidra til at helsepersonell på en effektiv og sikker måte kan gi og motta nødvendige og 
relevante helseopplysninger slik at de kan gi helsehjelp til pasient/bruker på en forsvarlig måte. 

Velferdsteknologi er et område hvor IKT-løsninger kan bidra til en sikrere og bedre hverdag for 
brukere og helse- og omsorgspersonell. Velferdsteknologi kan også bidra til å frigjøre ressurser.  

Det er utarbeidet en egen strategiplan for implementering 
og bruk av velferdsteknologi som ble vedtatt av 
kommunestyret i september 2015 og som vil danne 
grunnlaget for kommunens satsing på området frem til 
2020. 

Nasjonal kjernejournal vil bidra til at viktig informasjon om 
pasienten blir gjort elektronisk tilgjengelig for 
helsepersonell ved akutt behov. Etablering og utrulling av 
et slikt system er i hovedsak et nasjonalt anliggende og den 
enkelte kommune avventer utviklingen inntil systemene er etablert.  
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3.1.1 Mål 
• Kragerø kommune skal legge til rette for deling av helseinformasjon mellom samhandlende 

aktører på helse- og omsorgsområdet. 
• Helse- og omsorgssektoren skal ha kompetanse om bruk og implementering av 

velferdsteknologi 
• Helsestasjonen og den interkommunale legevakta skal benytte elektronisk meldings-

utveksling. 
• Elektroniske meldinger som SMS og e-post, skal journalføres når/hvis det benyttes i 

kommunikasjon med pasient. 
• Helse- og omsorgstjenestene skal vurdere kommuneovergripende løsninger når dette er 

faglig og økonomisk hensiktsmessig 
• Kragerø kommune skal ta i bruk nasjonal kjernejournal når denne løsningen er på plass.  

3.2 Oppvekst og utdanning 
Digitale ferdigheter skal øves gjennom hele opplæringen og må være en del av opplæringen i 
barnehagene og skolene i Kragerø kommune. Skolene i Kragerø kommune har i dag god dekning av 
digitale verktøy. Skolene har digitale undervisningsrom hvor lærere og elever kan visualisere 
kunnskap, kommunisere ut av klasserom og ta inn oppdatert kunnskap. Dette fordrer kontinuerlig 
oppdatering av digitale læremidler. 
Digitale verktøy sikrer god informasjonsflyt mellom hjem og barnehage og er viktig for både barna, 
foreldrene og for barnehagens virksomhet. Det er først og fremst den daglige dialogen mellom 
foreldre og barnehagen som bidrar til god kvalitet for det enkelte barnet. Barnehagene har et 

minimum av digitalt utstyr som skal være med 
supplere barnehagens arbeidsmåter for å støtte 
barns utvikling og læring, ifølge målene i den 
nasjonale rammeplanen for barnehagene.  
Barnehagene har et minimum av digitalt utstyr 
som kreves for å nå målene i 
«Kragerøbarnehagenes pedagogiske plan 2010-
2016». Digitalt utstyr supplerer barnehagens 
arbeidsmåter og støtter barns utvikling og læring. 

3.2.1 Mål 
• Kragerø kommune skal ha en tydelig visjon og en klar målsetting for hvordan skolene og 

barnehagene skal utnytte læringspotensialet som ligger i teknologien.  
• Lærere og ansatte skal aktivt bruke digitale verktøy der dette er hensiktsmessig og der det 

fremmer læring.  
• Kragerø kommune skal ha en plan for kompetanseutvikling av de ansatte som jobber i 

oppvekst og utdanning.  
• Kragerø kommune skal koordinere innkjøp av pedagogiske programvarer og digitale 

ressurser.  
• Digital ferdighet (som er en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen) skal være integrert i 

alle fag.  
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3.3 Bygg, geodata, drift og kultur 
Kragerø kommune har ansvar for at innbyggere og næringslivet skal få enkel tilgang til pålitelig 
stedfestet informasjon. Det offentlige kartgrunnlaget skal gi et nødvendig geografisk 
informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Samfunnet og den enkelte skal vite 
hvilke tjenester som forventes, til hvilken pris og med hvilken kvalitet. Ajourhold og kvalitetsheving 
av geodata blir også stadig viktigere i forbindelse med utvidet bruk av selvbetjente løsninger. 

Kragerø kommune har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på grundige analyser, at 
saksbehandlingen er åpen og at det er tilrettelagt for innsyn og medvirkning i prosessene. Innbyggere 
og næringsliv forventer at kommunen legger til rette for en optimalisert arealbruk og bebyggelse. 

Kultur- og fritidstjenester er avhengig av god formidling, profilering og markedsføring. Bruk av 
digitale hjelpemidler på ulike plattformer og i ulike digitale kanaler er av vesentlig betydning for 
suksess i arbeidet. 

Kragerø kommunes drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, veger, parker, kommunale 
eiendommer har tatt i bruk digitale fagprogrammer for å effektivisere driften. Oppdatert informasjon 
om arbeid og tiltak skal være lett tilgjengelig og sikrer en god og effektiv kommunikasjon med 
publikum i forbindelse med avvik og hendelser.  

Integrering av mobile løsninger for intern kommunikasjon og effektivisering av driftsoppgaver pågår i 
flere av tjenesteområdene.  

3.3.1 Mål 
• Kragerø kommune skal ha et enhetlig system som forvalter og drifter karttjenester på best 

mulig måte for ansatte og innbyggere. 
• Kragerø kommune skal ha en digital plan- og byggesaksprosess både internt i organisasjonen, 

i samhandling med resten av forvaltningen og i dialog med innbyggerne og næringsliv. 
• Kragerø kommune skal følge opp målsettinger i Geodataplanen. 
• Kultur- og fritidstjenesten skal ha digitale løsninger for formidling, profilering og 

markedsføring, som ivaretar informasjon overfor Kragerø kommunes innbyggere. 
• Kragerø kommune skal ha digitale løsninger som sikrer at driftsoppgaver blir effektivt utført.  
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DEL II – Handlingsplan 

4 Tverrgående satsningsområder 
Tiltak i denne handlingsplanen skal oppdateres og justeres i forbindelse med budsjett-behandling for 
å sikre at det settes av nok ressurser til at målene i strategien nås. Tiltakene gjelder for ett til to år av 
gangen. 

 

4.1 Digital dialog 
1. Kragerø kommunes nye nettsider skal være universelt utformet. 
2. Kragerø kommunes fagsystemer skal ha en løsning for sikker pålogging til egne 

opplysninger på nettsidene. 
3. Kragerø kommune skal utarbeide en kommunikasjonsplan. 
4. Kommunen søker offentlige midler for å bedre bredbåndsdekning i kommunen. 

4.2 Strategisk ledelse og IKT 
1. IKT-avdelingen må tilføres ressurser og organiseres slik at avdelingen kan ivareta den 

overordnede strategiske IKT ledelse. 
2. Det skal etableres en flerfaglig kompetansegruppe bestående av representanter fra 

driftsenhetene og utarbeides retningslinjer for hvordan denne kompetansegruppa skal 
arbeide. 

3. Kragerø kommune skal vurdere de enkelte anbefalingene i rapporten «IKT-kostnads- og 
modenhetsanalyse» fra PA Consulting Group.  

4.3 Kompetanse 
1. Alle ansatte skal få tilbud om grunnleggende IKT opplæring. 
2. Alle ansatte med brukerkonto i Kragerø kommune skal ha gjennomført opplæring i 

lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet. 
3. Ansatte skal ha gjennomført nødvendig opplæring i bruk av aktuelle IKT – løsninger. 

4.4 Arkiv og dokumenthåndtering 
1. Kragerø kommune skal utarbeide rutiner for elektronisk arkivering for alle enheter. 
2. Ved anskaffelse av nye programsystemer skal behovet for arkivering gjenspeiles i 

kravspesifikasjonen. 

4.5 Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 
1. Kragerø kommune skal utarbeide en strategi for informasjonssikkerhet. 
2. Kragerø kommune skal utarbeide et system for internkontroll  slik at en etterlever 

personopplysningsloven slik som beskrevet av Datatilsynet. 
3. Kragerø kommune skal gjennomføre en generell ROS analyse i bruk av sky-tjenester. 
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4.6 Arkitektur og standardisering 
1. Kragerø kommune skal etablere nødvendige tekniske løsninger for å ta i bruk Svar-ut 

tjenesten i alle fagprogrammer.  
2. Kragerø kommune skal vurdere bruk av nasjonale og felleskommunale standarder ved 

nyanskaffelser av IKT-systemer. 
3. Kragerø kommune skal gjennomføre analyse av IKT-tjenester som kan leveres som sky-

tjenester og vurdere kost-nytte. 

 

5 Sektorielle satsningsområder 
 

5.1 Helse og velferd 
1. Kragerø kommune skal bruke IPLOS sumrapporter som en del av den interne 

styringsinformasjonen. 
2. Kragerø kommune skal gjennomføre vedtatte tiltak i handlingsplan for velferdsteknologi, 

vedtatt i september 2015. 

5.2 Oppvekst og utdanning 
1. Det skal utarbeides en strategisk plan for utnyttelse av IKT i Oppvekst og utdanning. 
2. Feide skal tas i bruk som innloggingstjeneste for en sikrere og mer tilfredsstillende 

brukeropplevelse.  
3. Relevant tjenstlig informasjon skal flyte mellom administrasjonssystemer og arkiv i tråd 

med gjeldende regler.  
4. Skolene skal utnytte mulighetene digitale ressurser gir i den tilpassede opplæringen og 

spesialundervisningen.  

5.3 Bygg, geodata, drift og kultur 
1. Kragerø kommune skal ha alle kartprogrammer fra en leverandør. 
2. Kragerø kommune skal følge opp arbeidet med det offentlige kartgrunnlaget (DOK). 

Kommunen skal hvert år bekrefte til Kartverket hvilke datasett som skal gjelde for arbeid 
som berøres av plan- og bygningsloven i kommunen. 

3. Kragerø kommune skal benytte fagprogrammer på en mer hensiktsmessig måte slik at alle 
funksjonaliteter blir utnyttet. 

4. Kragerø kommune bør innføre digital tjeneste for gravemeldinger på kommunale 
veier/områder. 

5. Kragerø kommune skal utnytte digitale løsninger i biblioteksystem og ta i bruk «meråpent» 
bibliotek. 

6. Kragerø kommune skal benytte elektronisk fagprogram for kulturskolen. 
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