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,KFOUF�VtfordringeS UJM kommuner 
og�fylkeskommuner�

Høres dette kjent ut?

Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 
1 million før 2030,  og våre 422 kommuner og 18 fylker 
skal fornyes, forenkles og forbedres.  

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å 
tilby gode og forsvarlige tjenester blant annen 
innen utdanning, samferdsel, helse- og sosialtjenester til 
JOOCZHHFSOF. Bruk av teknologi blir et viktig virkemiddel for 
å oppnå dette.  

Digitaliseringen i offentlig sektor bør sees i sammenheng 
med hvordan kommunenes og fylkeskommunenes rolle FS�
og IWJMLF� oppgaver TPN�bør endres som følge av nye krav 
og forventninger fra brukere og innbyggere.  Målet er å 
komme fordi den

tradisjonelle modellen for datarom hvor alle hadde et 
datarom med servere som kjørte sine tjenester og 
applikasjoner og det er viktigere enn noen gang at vi 
utnytter mulighetene digitalisering gir.  

Moderne datasenter og IKT handler om endring samtidig 
som vi tar vare på de eksisterende�PH�LSJUJTLF tjenestene�på 
en god måte. 

Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge ønsker å løfte 
blikket, jobbe mer strategisk og samtidig bruke mer tid på 
dialogen med innbyggerne���)er LBO Atea å bistå. 

Bare en håndfull 
mennesker

Samhandling 
i sanntid 

Sprengt kapasitet og 
utdatert plattform

Når testet dere sist deres 
sikkerhetskopi?

Virker trygghetsalarmene 
som de skal 

En trygghetsalarm bidrar til at eldre kan bo 
hjemme så lenge som mulig. I dag er det mange 
eldre som har trygghetsalarmer, og er avhengig 
av dem. Ustabile alarmer gir falsk trygghet - 
derfor er det viktig med stabil drift 24/7 hele 
året. 

Føler du deg sikker på at trygghetsalarmene 
virker som de skal, og støtter infrastrukturen din 
dette? 

Har dere bare få personer som drifter 
fagsystemene i kommunen eller 
fylkeskommunen, samtidig som det er krav fra 
andre deler av organisasjonen om å lage nye 
tjenester? Ofte brukes det for mye tid på å 
forvalte de eksisterende systemene, mens det er 
verken tid eller penger til å jobbe med 
effektivisering og nytenking. Hvordan er det hos 
dere?  

Tilgang til data om pasientenes helsetilstand og 
sykdomshistorikk, er avgjørende for å sikre god 
kvalitet på pasientbehandlingen. For at 
pasientene skal ha det bra, må de ansatte ha et 
godt arbeidsmiljø og gode verktøy for å få utført 
jobben på en god måte.  

Har dere fått barnehageansatte, elever, 
skoleansatte og foresatte inn i en og samme 
dataløsning? Sikrer din kommune god kvalitet 
på pasientbehandlingen og godt arbeidsmiljø? 

Har dere kontroll på 
sikkerheten?

Både privat og offentlig sektor må daglig 
forholde seg til et bredt spekter av trusler i det 
digitale rom. I 2018 gikk dataangrepsalarmen 
hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet hele 20.000 
ganger. 5.000 av disse angrepene utgjorde en 
reell trussel. Alle husker vel sikkerhetsbruddet i 
Bergen kommunen hvor 35�000 elever og 
lærere ble rammet av datainnbrudd. Har dere 
kontroll? 

Har dere i dag begrenset med lagringskapasitet 
i eksisterende datasenter? Har dere aldrende 
servere med sprengt kapasitet som stadig oftere 
blitt utsatt for «nedetid» og tap av data? Hva 
med vedlikeholds- og konsulentkostnadene?  

Har du servere hvor garantitiden er i ferd med å 
renne ut, ja da er det på tide å gjøre noe. 

Kostnadene ved driftsstans er betydelige og 
konsekvensene for omdømme- og 
produktivitetstap er alvorlige.  Har dere mistet 
tilgangen til kritiske applikasjoner i flere timer i 
løpet av det siste året? Har dere en plan for 
gjenoppretting ved krise? 



Fordel ved å benytte skytKenester 
for�kommuner oH fylkeskommuner

Norge må omstille seg til en ny hverdag uten 
oljeinntekter og med en aldrende befolkning. 
Regjeringen signaliserer at vi trenger en 
effektiv offentlig sektor og en infrastruktur som 
fremmer nytenking. Skytjenester kan bidra til å 
gi oss begge. 

Stadig flere ser behovet for en moderne IKT-
plattform som tilfredsstiller lovenT krav til 
sikkerhet og tilgjengelighet, og samtidig er 
skalerbar.  Skytjenester åpner muligheter for 
kostnadseffektive og fleksible IKT-løsninger. 
Skytjenester endrer spillereglene totalt for hva 
som er mulig å få til av digital transformasjon i 
både små og større offentlige virksomheter. 



Alltid 
oppdatert

Skalerbarhet gir fleksibilitet. Hvordan 
løseT for eksempel valgnatten? 

Den største fordelen med skyen er at EFU enkelt kan skalereT opp 
eller ned i takt meE behovFU. Dette er fornuftig både i forhold til 
kostander og brukertilfredshet. Skyen effektiviserer hvordan 
programvare, forretningsprosesser og tjenestene er tilgjengelige og 
brukes. 

Tilby tjenester IWPS�innbyggere og ansatte 
befinner seg 

Helsevesenet, barnehager, skoler og Nl�IB en moderne plattform 
for å tilby god pasientbehandling, læring, samhandling, 
kommunikasjon og planlegging. 

Verktøyene i skyen tilbyr gode muligheter for samarbeid, uten at 
man må fysisk være sammen for å samarbeide.  Skytjenester er 
vanligvis tilgjengelige fra hvilken som helst lokasjon og en hvilken 
som helst enhet som er koblet til nettet. Gode 
samhandlingstjenester gir kommunene mulighet til å drive 
innbyggerdialog på en trygg og moderne måte uten å 
samtidig opparbeide teknologisk gjeld på veien. 

Mye av IKT-driften handler om oppdatering av programvare, sikring 
av kompatibilitet og «patching» av sikkerhetshull. Ved å ta i bruk 
skyløsninger, vil kommuner og fylkeskommuner alltid ha tilgang til 
siste versjon av programvaren.  

Sikring 
av data 

Skyen gir en mulighet til å bedre sikkerheten, IB�høy oppetid og lav 
fare for tap av data.  

Skytjenester som Microsoft Azure eller tjenester levert fra Ateas 
egne datasentre, er ISO-sertifiserte etter strenge standarder som 
setter tydelige krav til oppetid, adgangskontroll, revisjon og mye mer. 
Dedikerte konsulenter har som kjerneoppgave å sikre datasenteret, 
følge opp rutiner for backup og oppdatering av tjenestene, samt 
vedlikehold av serverne. På toppen av dette tilbyr leverandørene 
også automatisk sikkerhetskopiering, samt hurtig gjennompretting 
ved store hendelser. Dette gir trygghet.

Gevinstrealisering - skyen 
gir mer for hver krone 

Skytjenestene gir nye muligheter til å møte framtidFO. Det gjelder 
fra de små barnas første møte med barnehagen og ut 
videregående. Med verktøy for framtida utdanner vi barn til en 
framtid som vi ikke kjenner. 

Det er en oppfatning blant enkelte om at det er lavere kostnader med 
skytjenester, fordi man ikke trenger å installere eller drifte lokal 
maskinvare. Det er ikke det viktigste her. Det er teknologien, som kan 
gi bedre effektivitet og økt lønnsomhet, som er mye viktigere, og har 
større økonomisk betydning.   

Begrensede midler kan også være en utfordring for mange. 
«Pay-as-you-go»-tankegangen med skytjenester en fordel da 
betalingsmodellen er basert på faktisk bruk. Man faktureres kun for 
tjenestene man faktisk bruker og avtalen avsluttes når man ser at 
tjenesten ikke lengre er i bruk. 

Smart bruk av ressursene, PH
bruke tiden på å utvikle 

Ved å legge om til skyen slipper kommuner og fylkeskommuner, helt 
eller delvis, å bruke tid på ren IKT-administrasjon. Skytjenester som 
blir vedlikeholdU, frigjør tid, ressurser og kreativitet – noe som 
kan investeres i kjernevirksomheten, og man kan bruke tiden på å 
utvikle nye tjenester. 

En bekymring som går igjen er ulempen som medføres dersom 
skytjenesten kommer i tillegg til de systemene NBO allerede har. 
Dette behøver ikke nødvendigvis være et problem, i og med at NBO 
enkelt kan skalere den lokale infrastrukturen til den offentlige skyen 
ved hjelp av en hybrid løsning. Ikke la dette stoppe� Ta en prat med 
"UFB og hør hvordan vi har løst dette for andre kommuner. 



Alltid bra å migrere, 
men hvorfor nå? 

Kommunesammenslåing 

Nye storkommuner har mange fordeler. Sammenslåing av 
kommuner handler om mer enn bare grenser. 
Kommunereformen dreier seg om å møte virkeligheten slik 
vanlige mennesker opplever den. Bruk reformen til å bygge 
en moderne plattform som leverer gode tjenester til 
innbyggerne. 

Kontroll på sikkerheten   

Skyleverandørene har ansvaret for oppdateringer og 
sikkerheten slik at alt fungerer som det skal. Dere har også 
en leverandør som kan holdes ansvarlig dersom noe skulle 
gå galt. 

Maskinvareoppdatering blir borte  

Bruk at skytjenester gjør maskinvareoppdatering, 
databeskyttelse, datamigrering og andre kostbare aktiviteter 
unødvendig.  

«End of support» – et godt insentiv for å starte 
skyreisen  

9. juli 2019 vil Microsoft slutte å støtte SQL Server
2008/2008 R. 4. januar 2020 gjør Microsoft det samme

for Windows Server 2008/2008 R2. I praksis betyr «end of 
support» at Microsoft ikke lenger vil utvikle nye 
oppdateringer og sikkerhetspatcher på de utvalgte 
produktene. Med andre ord bør alle som fortsatt benytter 
disse type servere ha en plan om hva de skal gjøre den 
dagen Microsoft klipper navlestrengen. 

Ønsker penger til investering  

Du kan frigjøre penger med å komme i gang med månedlig 
pay-per-use.

Bærekraft og miljø  

Å kaste gammelt utstyr, eller nyere brukt datautstyr er ofte 
lite gjennomtenkt da det ligger fortsatt store verdier i 
utstyret. I tillegg er det er svært lite miljøvennlig. Vi lever i et 
samfunn der vi årlig dumper flere tonn elektrisk og elek-
tronisk avfall. Å leve bærekraftig betyr at vi lever på en slik 
måte at kommende generasjoner også får en trygg fremtid. 
Det er derfor mye ansvar som hviler på oss som bruker 
teknologi – men store utfordringer kan også ha enkle 
løsninger: Hvorfor investere i enda mer hardware og store 
datasentre når tjenesten også kan leveres som en skytje-
neste? 



Hva venter 
EV på�� 
begynn nå!



Atea CloudTrack

Er dere klar til å starte reisen 
deres til skyen? 

Governance

Cost Control

DC Modernization

Hvordan komme i gang: 

Atea tilbyr workshops tilpasset din 
kommune for å gi  veiledning og 
kontroll i arbeidet ditt for å sikre 
diUU skymiljø. Ta kontakt i dag! 

Eksempler på andre workshops 
vi også bistår med:  

Foundation 
Foundation som fokuserer på å 
utdanne våre kunder og deres 
tekniske konsulenter, samtidig som vi 
bistår med bestepraksis for å migrere 
og drifte infrastruktur. 

Governance for å bistå kommuner 
med et skikkelig styresett i skyen. 

Cost Control som monitorerer, 
analyserer og sammenstiller 
kategoriserte oversikter av din 
kommunes forbruksmønster fra 
Public Cloud aktører som Microsoft 
Azure, Amazon Web Services og 
Google Cloud. 

%$�.PEFSOJ[BUJPO�IWPS� WlSU� UFBN�BW�
LPOTVMFOUFS� JLLF� CBSF� LBO� WJTF� EFH�
CFTUF� QSBLTJT�NFO� IKFMQFS� EFH�NFE�
EBUBTFOUFS� LPOTPMJEFSJOH� PH��
NJHSFSJOH�BW�TFSWFSF�PH�BQQMJLBTKPOFS�
UJM�TLZFO�

Atea er stolte av å introdusere deg til Atea CloudTrack. Et 
rammeverk som tilbyr et bredt spekter av workshops, 
konsulenttjenester og managed services for å hjelpe deg med å 
guide offentlig sektor til skyen og utover! Fordi det handler det 
om å lage en plan, en strukturert tilnærming for å utføre 
migreringen til skyen.  Rammeverket stipulerer stegene og 
veileder en ny skybruker fra starten, og inn i implementeringen 
og videre til support gjennom levetiden.  

Behovet for skytjenester for å tilby den beste servicen til 
innbyggerne, eller bedrifter i din kommune forandrer seg og 
øker for hver dag som går. Ikke vent på at andre kommuner skal 
gå foran. Begynn i dag, forslagsvis med noen velvalgte 
tjenester, for så å gradvis oppdage alle fordelene og 
mulighetene som ligger i skyen. 

Og vår anbefaling er at noe av det første dere starter med er 
kartlegging og et av de områdene vi anbefaler dere å tak i først 
er sikkerhet av eksisterende IKT løsning og gjerne da sjekke 
hvor sikkert deres Office 365 miljø er. 

Microsoft Secure Score

Noen gang lurt på hvor sikker din 
organisasjon egentlig er i Office 365? 
Secure score er her for å hjelpe.  

Med Microsoft Secure score hjelper vi deg 
raskt. Du kan tenke på Secure score som 
en credit-score for sikkerhet. Security 
Score analyserer Office 365 og Windows 
10 miljøet deres basert på dine vanlige 
aktiviteter og sikkerhetsinnstillinger i Office 
365, og tildeler automatisk en poengsum. 

Ifølge Microsoft er gjennomsnittlig Secure 
score over for alle Office 365 miljøer 37 av 
707. Vil du vite hva din Secure score er, og
hvordan du kan forbedre den?  Atea bistår
deg!

Med Secure score kan du forbedre 
kommunens sikkerhetsstilling ved å bruke 
de innebygde sikkerhetsfunksjonene i 
Office 365 (hvorav mange du allerede har 
kjøpt, men kanskje ikke er klar over). 

Microsoft Secure Score gir deg integrering 
med andre Microsoft-produkter, 
sammenligning av poengene dine med 
andre kommuner, filtrering etter kategori og 
mye mer. Med verktøyet kan du fullføre 
sikkerhetsoppgaver i kommunen din.



Slik rydder Skien 
kommune opp i tunge, 
manuelle prosesser 

For å realisere på digitaliseringsplanen, valgte Skien kommune å 
gjennomføre en såkalt innovativ anskaffelse, som førte frem til tre 
separate anbudskonkurranser. 

Den første var å anskaffe en tjenesteplattform, mens de to andre 
omfattet digitalisering av to konkrete tjenester. Det var snakk om 
tjenester hvor kommunen på forhånd hadde jobbet med å synliggjøre 
gevinster både for de som jobber i kommunen, og for innbyggerne. 
De som gikk seirende ut av alle tre konkurransene var Atea sammen 
med samarbeidspartnerne Communicate og EY Skye. 

Ideen er altså at innholdet og logikken i tjenesteplattformen kan 
benyttes i andre digitaliseringsprosjekter i fremtiden, nå som den først 
er utviklet. På denne måten vil det ikke være nødvendig å bruke mye 
ressurser på å utvikle nye løsninger. 

Nå har vi en fleksibel arkitektur som gjør at vi kan digitalisere på en 
raskere måte, samtidig som den gjør det mulig å gjenbruke alt det vi 
produserer. Vi kan også bake inn nasjonale komponenter og tjenester, 
sier Kai Espen Wroldsen. 

Et av de første prosjektene som digitaliseres i Skien kommune er mat- 
og middagsbestillinger for hjemmeboende som har et spesielt behov 
for dette. 

– De som bor hjemme, men ikke klarer å handle selv, får i dag hjelp av
hjemmetjenesten. De har med seg en varebok, lager handlelister, som
overleveres til mattjenesten i kommunen. Det er mye papir, excelark,
fakturaer og kjørelister. Vi jobber med å få alt dette over på mobile
enheter, der bestillingene blir gjort digitalt, kjøreplanen lagt opp med
GPS og lignende. Her har vi en tung prosess som blir voldsomt
forenklet, sier Kai Espen Wroldsen

Et annet digitaliseringsprosjekt Skien kommune jobber med er 
barnehagesøknader. Med andre ord noe veldig mange må forholde 
seg til, og som vil være et godt tilbud til innbyggerne. Konseptet er at 
det er kommunen som skal ta kontakt med småbarnsforeldre, og tilby 
dem aktuelle barnehageplasser. Det offentlige sitter tross alt allerede 
på data om hvor man bor, og at man har fått et barn. 



“

Vi kan for eksempel sende en melding til foreldre, og spørre om de 
ønsker barnehageplass til barnet. Så kan foreldre svare om det er 
aktuelt, og da bli automatisk geleidet igjennom nødvendig søknad på 
en enkel måte. Dersom man har rettighet på redusert pris på 
plassene, vil dette kunne gis automatisk uten behov for egen søknad, 
forteller Kai Espen Wroldsen. 

En slik løsning bygger på datagrunnlag fra mange eksisterende kilder. 
For eksempel opplysninger fra Folkeregisteret eller 
skattemyndighetene, samtidig som man kan benytte ID-porten som 
sikker identifisering.  

Skien kommune er opptatt av den totale visjonen med å gjøre flest 
mulig tjenester enkelt tilgjengelige for innbyggerne. 

I Skien kommune er vi heldige, da vi har en ledelse som er opptatt av 
digitalisering, forstår hva det er og hva det kan gi av effekt. Generelt 
tror vi det er smart å satse på en arkitektur med plattform for 
integrasjoner og gjenbruk. Det som er viktig for folk, bør også være 
enkelt å forholde seg til. Bare det at innbyggerne ser at kommunen er 
proaktiv, slik at man for eksempel slipper å søke om ganske 
grunnleggende ting. Alle regelstyrte tjenester kan og bør digitaliseres, 
avslutter Kai Espen Wroldsen. 

Nå har vi en fleksibel arkitektur som gjør at vi 
kan digitalisere på en raskere måte, samtidig 
som den gjør det mulig å gjenbruke alt det vi 
produserer. Vi kan også bake inn nasjonale 
komponenter og tjenester.

Kai Espen Wroldsen, leder for koordineringsteam 
for IT og digitalisering i Skien kommune 



“

Sandefjord Kommune vil 
at Thor Dahls Gate skal 
bli Norges smarteste gate  

Smartby-konseptet brer om seg. Ny teknologi åpner opp for innovative tjenester, og flere steder i Norge jobbes 
det på spreng for å bli landets smarteste by. 

Snart blir smartby-bølgen godt synlig i Sandefjord også, og her får satsingen i Sandefjord en egen vri. 

Vi har brukt to år på å finne ut hva en smart by egentlig er, og nå har vi landet. I første omgang fokuserer vi ikke 
på at Sandefjord skal være Norges smarteste by – vi skal lage Norges smarteste gate, sier IKT-sjef Sondre 
Andersen i Sandefjord kommune. 

Den smarte gaten er en del av kommunens overordnede IKT-prosjekt «Proaktive innbyggertjenester». I bunn 
bygges en IoT-plattform, så nå er det bare opp til bedrifter og utviklere å lage apper og tjenester, sier Andersen.

Ny teknologi åpner opp for innovative tjenester. Ambisjonen er at Thor Dahls gate skal teppelegges med 
sensorer og lykter, benker, trær og kumlokk. Det er bare fantasien som setter begrensninger her, avslutter Sondre 
Andersen med.  

Ny teknologi åpner opp for innovative tjenester. 
Ambisjonen er at Thor Dahls gate skal 
teppelegges med sensorer og lykter, benker, 
trær og kumlokk. Det er bare fantasien som 
setter begrensninger her.

Sondre Andersen, IKT sjef / Konstituert prosjektleder for 
Digitalisering og nye løsninger Sandefjord kommune 



Hitra kommune mener det 
handler om å gi brukeren mer 
på en mindre kostbar måte

Selv om Hitra kommune alternativt kunne 
oppgradert løsningen selv, vil de uansett 
trenge flere ansatte. Lervik synes ikke det er 
god strategi i forhold til tjenesteproduksjon, 
når tjenestene kan kjøpes med SLA – 
Service Level Agreement. SLA fokuserer mye 
sterkere enn det mange avtaletyper gjør på 
konkretisering av leveransene – hva, hvordan, 
hvem og når, der også en rekke øvrige 
forhold relatert til leveransene spesifiseres 
konkret, f.eks. oppfølging, rapportering, 
konsekvenser ved manglende oppfyllelse og 
felles forpliktelser, sier Eskild Lervik, IT-sjef i 
Hitra kommune. 



Hvorfor 
TkytKenFstFS
NFE�"UFB



Atea som din 
lokal rådgiver 

Data på norsk jord 
og godkjent av NSM 

Atea er 
klimanøytral  

Managed 
Services 

01 02

03 04

Vi tilbyr strategisk rådgivning på tvers av en 
bred portefølje, og hjelper våre kunder med 
å gjennomføre digitaliseringsarbeidet. I 
Atea jobber det ca. 850 konsulenter 
innenfor ulike fagområder spredt rundt på 
24 kontorer. Du som kunde får tilgang til 
denne kompetansen. 

Vi evner å hjelpe kommuner hele veien – fra 
planlegging og forberedelser, til det 
tekniske og gjennomføring, og bruk i 
hverdagen

Vi har jobbet med datasenterteknologi i 
mange år, og har seks ISO-sertifiserte 
datasentre over hele landet. Dette er viktig 
for kunder som ikke kan flytte til den 
offentlig skyen, eller har bestemte 
regulatoriske krav de må forholde seg til. 
Som det tredje selskapet i Norge er nå 
Atea med i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets 
godkjennelsesordning for digital 
hendelseshåndtering.

Atea har en omfattende miljøsatsing, og 
Atea er medlem i FNs klimanøytrale 
nettverk (CN-NET), reduserer stadig sitt 
eget karbonavtrykk og ble klimanøytrale så 
tidlig som 2010. 

Har din kommune også fokus på miljø og 
ser fordelen av å investere i skytjenester 
fremfor innkjøp av hardware, så tilbyr vi 
tjenester som hjelper deg å skrote gammelt 
utstyr på en miljømessig riktig måte. Vi har 
hjulpet kunder med håndtering av brukt 
IT-utstyr i cirka 15 år gjennom vårt program 
«GoITLoop».

Vi tilbyr tjenester som blant annet 
overvåking, drift og servicedesk, slik at 
kundene kan fokusere på egen 
kjernevirksomheten. Vi påtar oss gjerne 
rollen som din IT-avdeling hvor vi tar ansvar 
for drift av alt fra datasentre, nettverk og 
smarttelefoner til brukersupport og 
lisenser. Dere bestemmer selv hvor mye 
bistand som er nødvendig.  



Vi er der hvor 
kommunene og 
fylkeskommunene er

Region Sør: 

Region Nord: 

Region Vest: 

Håkon Kristiansen 

Shira Borøchstein-Yacob 

Paul Helseth 

Tor Ommund Ljosland  

Hakon.Kristiansen@atea.no 

shira.borochstein@atea.no

Paul.Helseth@atea.no

Tor.Ommund.Ljosland@atea.no 

Eventuelt kan du kontakte skyteamet på cloud@atea.no 
TFMFGPO: +47 22 09 50 00 

Vi har 24 kontorer over hele Norge. Fra Kristiansand i sør til 
Hammerfest i nord. Tar du kontakt med våre kontaktpersoner i ditt 
fylke bistår WJ�deg gjerne. 

Region Øst: 


