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1. Innledning
1.1 Rapportens bakgrunn og formål
Forsand og Sandnes kommune er vedtatt slått sammen fra 01.01.2020. I den forbindelse har
det blitt gjennomført en første kartlegging av IT i begge kommunene. Formålet med dette
forprosjektet har vært å kartlegge forskjeller og dokumentere IT-systemer i begge
kommunene. For Forsand kommune er også nettverk og infrastruktur kartlagt. Prosjektet har
vært avgrenset til å kartlegge dagens situasjon av IT, og beskriver ikke fremtidig situasjon.
Følgende er kartlagt i forprosjektet:


Fagsystemer og programvare i begge kommunene



Nettverk og infrastruktur i Forsand kommune



IT-drift

Følgene punkter ble notert i prosjektmandatet at vi skulle kartlegge, men vi har sett at dette
er noe som kartlegges etter høring og det er besluttet hvilke fagsystemer som skal
videreføres. Disse punktene er viktig å ta med videre i prosjektet frem mot 2020:


Bruk av felles komponenter?



Kartlegge hvilke hovedavtaler kommunene har innen IT-systemer
(multifunksjonsmaskiner, telefoni og pasientvarsling, mm)



Kartlegge pågående IT-prosjekter og hvilke systemer som berøres



Kartlegge organisering av systemeiere/tjenesteeiere/ tjenesteforvaltere/
superbrukere



Kommunale foretak

Følgende er ikke kartlagt i forprosjektet:
(Disse punktene er ikke avgjørende å se videre på frem mot 2020, men naturlig å jobbe
videre med etter kommunesammenslåingen)


IT-strategi og handlingsplaner



Integrasjoner mellom systemer
3



Detaljerte beskrivelser av hvilke forretningsprosesser applikasjonene støtter

Noe av formålet med rapporten er å komme med tydelige anbefalinger for samordning av
fagsystemer til den fremtidige kommunen.

1.2 Organisering av prosjektet
Prosjektet har bestått av interne ressurser fra både Forsand kommune og Sandnes
kommune.
Prosjektdeltakere


Kari Ødegård Aas (IT-sjef, Sandnes kommune)



Torgeir Kvalberg (Innkjøp /IT, Forsand kommune)



Kjetil Lyse (IT, Sandnes kommune)



Ingrid Nese Veen (IT, Sandnes kommune)



Sonja Smith (tillitsvalgt Delta, Sandnes kommune)



Rune Vidar Olsen (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, Forsand kommune)

1.3 Metoder
Prosjektet har pågått fra høsten 2017 til mars 2018. Gjennom perioden har arbeidsgruppen
benyttet seg av følgende arbeidsmetoder for å innhente og strukturere informasjon:
Arbeidsmøter
Prosjektet har hatt flere møter for å gjennomgå, beskrive nærmere, diskutere og
sammenstille fagsystemene i kommunen. Denne gjennomgangen har basert seg på
informasjon fra de ulike områdene i kommunene.
Innhenting av informasjon
Vi har gjort følgende for å innhente informasjon som har blitt brukt i kartleggingen og
analysen.


Informasjon fra tjenesteområdene i begge kommunene



Befaring hos Forsand kommune
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Møte med Stavanger kommune som drifter Forsand kommune i dag

Analyse og utarbeidelse av rapport
Basert på innhentet informasjon har arbeidsgruppen analysert, strukturert og presentert
resultatene i denne rapporten. Anbefalingene er tatt med hensyn til en helhetlig samlet
vurdering, ressursbruk, opplæringsbehov og økonomi.
Rapporten er utarbeidet for Forsand og Sandnes kommune sin interne bruk i forbindelse
med kartlegging av fagsystemer og IT generelt. Kartleggingen bygger på informasjon som er
gjort tilgjengelig og møter som er gjennomført. Det er ikke foretatt noen ytterligere
verifisering av at all informasjon er fullstendig korrekt og presis.

1.4 Struktur på rapporten
Del 1 - Innledning: Inneværende kapittel som beskriver bakgrunn og arbeidsform i
prosjektet.
Del 2 – Resultatet av kartleggingen: Dette kapitlet beskriver gjennomgangen av alle
fagsystemene og kartleggingen av nettverk og infrastruktur.
Del 3 – Veien videre: Denne delen inneholder en oppsummering av forprosjektet, videre
arbeid og ressursbruk frem mot sammenslåingen, og anbefalinger til hvilke fagsystemer som
skal benyttes i den nye kommunen.
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2 Resultater av kartleggingen
2.1 Fagsystemer
Forsand og Sandnes kommune har en rekke fagsystemer. I kartleggingen har arbeidsgruppen
forsøkt å sammenstille alle disse systemene for å se forskjeller mellom kommunene.
For å kunne gjøre en sammenlignende analyse ble det lagt til informasjon om organisatorisk
tilhørighet og bruksområde for de forskjellige systemene. Det ble også brukt Sandnes
kommune sin organisasjonsoversikt for å gjøre analysen enklere.
Den største delen av jobben var å innhente og strukturere informasjonen fra alle
tjenesteområdene i begge kommunene. Alle tjenesteområdene i Sandnes kommune sendte
inn informasjon til arbeidsgruppen om hvilke fagsystem virksomheten benytter i dag. I
Forsand kommune hadde arbeidsgruppen en god oversikt over de fleste fagsystemer, og på
de områdene man var usikker hentet man informasjon fra fagområde i Forsand kommune.
Arbeidsgruppen gikk gjennom 184 bruksområder for å se hvor kommunene bruker ulike
systemer. Det er samsvar mellom kommunene i 116 av bruksområdene, mens 68 krever
nærmere avklaringer.
Ved å gjøre en kobling mot bruksområde og sammenligning ser man følgende forskjeller og
likheter mellom kommunen:


Kommunene har begge fagsystemer som dekker det samme bruksområde



Funksjonalitet som er samlet i et fagsystem hos en kommune er fordelt på flere
systemer i den andre kommunen.



Den ene kommunen har et bruksområde som den andre kommunen ikke har. Dette
kan være enten fordi den andre kommunen ikke har samme behov eller at det er
valgt å ikke ha IT-støtte for akkurat dette.

I neste kapittel er forslag til videre arbeid beskrevet. Arbeidsgruppen har kommet frem til at
det i mange tilfeller er riktig å komme med en konkret anbefaling av hvilke fagsystem som
bør brukes videre i den nye kommunen. I de tilfellene arbeidsgruppen av ulike grunner ikke
har kommet med en konkret anbefaling, oppfordrer vi tjenesteområdene i de to
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kommunene å gå sammen for å finne den beste løsningen. Arbeidsgruppen bistår gjerne ved
behov for innspill.
Avgjørelse om valg av system bør likevel ikke fattes av fagområdene alene – men i samspill
med og i forståelse med arbeidsgruppe IT for å sikre god ressursbruk og integrasjon mellom
ulike fagsystem.

2.2 Beskrivelse av pågående/kommende IT-prosjekter
Det er dialog mellom kommunene ifm. nye anskaffelser slik at partene best mulig blir
ivaretatt i nye avtaler/kontrakter. Nye anskaffelser, endringer eller utvidinger i fagsystem
bør ikke gjøres uten i samarbeid med arbeidsgruppe IT. gry

2.3 Juridisk/varighet på avtaler
Forsand kommune har i de fleste tilfeller tatt høyde for eventuelle kommune
sammenslåinger, slik at eksisterende kontrakter kan videreføres, reforhandles eller på en
enkel måte avsluttes.
De største IT rammeavtalene til Sandnes kommune har Sandnes kommune oversikt over.
Når det gjelder avtaler på hvert fagsystem så ligger de til den enkelte virksomhet som eier
fagsystemet. Denne oversikten har ikke arbeidsgruppen kartlagt.

2.4 Nettverk
2.4.1 Nettverk generelt
Sandnes kommune har i dag god oversikt og dokumentasjon av sitt nettverk. Forsand
kommunes nettverk er i dag koblet sammen med Stavanger kommune sitt nettverk. Det har
derfor vært ønskelig at Sandnes kommune kartlegger Forsand kommune sitt nettverk.
Arbeidsgruppen har derfor etterspurt dokumentasjon fra Stavanger kommune, i tillegg til å
ha befaring hos Forsand kommune.
Forsand kommune har i dag 9 lokasjoner som er koblet til nettverket:
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Bergebakkane



Bergekrossen



Forsand brannstasjon



Forsand barnehage



Forsand kulturhus



Forsand skole



Forsandheimen



Kommunehuset



Byggdrift verksted/lager

I tillegg er ny Kulturskole i nærheten av skolen under bygging.
Kartleggingen og befaringen har avdekket at mye av internkablingen hos Forsand kommune
er kategori 5E, men det er også noe kategori 6. Begge kategorier er godkjent.
Mye av nettverksutstyret kan gjenbrukes, men svitsj i Forsand barnehage bør skiftes ut. I
tillegg må det på plass nytt utstyr i Bergekrossen. Dette skyldes at Forsand kommune i dag
bare har et eksternt samband til Bergekrossen. De andre lokasjonene kobles enten direkte
eller via andre lokasjoner til Bergekrossen på egne fiberkabler. Det er brukt forskjellige typer
fiberkabler, men selv om deler av fibernettet er gammelt, brukes det videre.
Det vil være en del jobb å flytte over nettverket til Sandnes kommune. Alt av eksisterende
utstyr som er tilkoblet nettverket må kartlegges. Tilstanden på fiberen må sjekkes. Videre må
det nytt eksternt samband på plass. Deretter må alt nettverksutstyret konfigureres på nytt.
Etter at nettverksutstyret er flyttet over til Sandnes kommune sitt nettverk må alle enhetene
som er tilkoblet nettverket skifte IP-adresse. Mye av dette vil gå automatisk, men det er noe
spesialisert utstyr der mest sannsynlig leverandøren må inn for å skifte IP-adresse.
Forsand kommune har i dag flere som er koblet til nettverket som ikke Sandnes kommune
har. Det gjelder følgende:


Forsand legekontor
o Legekontorene i Sandnes har egne nettverk
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o Vi anbefaler at Forsand legekontor integreres i avtalen til legekontorene til
Sandnes dersom legekontoret i Forsand skal ha tilsvarende oppetidskrav som
Sandnes.


Kirkevergen
o Kirkevergen i Sandnes har eget nettverk
o Vi anbefaler at Kirkevergen i Forsand integreres i avtalen til kirkevergen i
Sandnes.



Forsand turistinformasjon
o Sandnes er del av Region Stavanger som har eget nettverk.
o Vi anbefaler at Forsand turistinformasjon blir en del av nettverket til Region
Stavanger.



Lysefjorden utvikling AS
o Sandnes er del av Region Stavanger som har eget nettverk.
o Vi anbefaler at Lysefjorden utvikling AS blir en del av nettverket til Region
Stavanger.



Forsand brannstasjon
o Brannvesenet i sør-Rogaland har egne nettverk
o Vi anbefaler at Forsand brannstasjon integreres i Brannvesenet i Sør-Rogaland

2.4.2 Trådløst nettverk
Trådløse nettverk blir tilbudt ulikt i dag for de to kommunen. Forsand og Sandnes kommune
utreder dette i samarbeid og fremmer sak som skal vedtas politisk. Vi foreslår at en utvidet
arbeidsgruppe: Digitalisering og IT jobber videre med dette.
Forsand kommune har i dag tre forskjellige nett:


Administrasjonsnett



Elevnett



Publikumsnett
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Publikumsnettet er åpent nettverk for alle. Dette er tilgjengelig i alle kommunale bygg med
trådløst nett. Publikumsnettet er brukt av ansatte, men særlig mye brukt av turister, i
møterom tilgjengelig for allmennheten, idretts- og svømmehall, bibliotek, fritidsklubber mv.
Forsand kommune ønsker å videreføre og utvide dagens åpne publikumsnett.
I dag er de fleste gjestenettene til Sandnes kommune passordbeskyttet. Unntakene er et
åpent gjestenett i Rådhuset for politikere. I tillegg har flere av lokasjonene egne trådløse
gjestenett.
Det er flere grunner til at Sandnes kommune så langt det lar seg gjøre ønsker lukkete
gjestenett. Sandnes kommune ønsker å tilby god kvalitet til de som trenger gjestenettet og
ønsker derfor å begrense brukerne for å sikre at nettet er stabilt. En annen grunn er behovet
for god kapasitet i nettverket til Sandnes kommune. Tendensen viser kraftig økning i
nettverkstrafikken og derfor er det viktig å ha kontroll med hva en tillater skal kjøre i
nettverket. I tillegg anser Sandnes kommune det som en risiko å tilby åpne gjestenett, da
man ikke vil ha kontroll på hva nettet blir brukt til. Et passord sikrer brukerne av det trådløse
gjestenett noe, som er bedre enn ingen sikring. Dersom kommunen kan bidra med å
redusere risikoen for at f.eks personopplysninger kommer på avveie, bør kommunen gjøre
dette.
I forbindelse med at Forsand skole skal over til Google Chromebook er det sett på den
trådløse dekningen på Forsand skole. Denne er noe svak når alle elevene og lærerne skal
bruke Google Chromebook. I den forbindelse foreslås det at det trådløse nettverket på
skolen bygges ut med minst 12 nye aksesspunkter.

2.4.3 Sikre soner
Sikker sone i Sandnes er representert i form av en separat server farm, som er isolert, sikret
og begrenset. Sikker sone i Forsand kommune er tilsvarende som i Sandnes kommune.
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2.4.4 NAV
NAV i Forsand kommune har samme løsning som NAV i Sandnes kommune. Sandnes
kommune deltar i test av ny NAV løsning.

2.4.5 Norsk Helsenett
Både Sandnes kommune og Forsand kommune har dedikerte linjer til Norsk Helsenett.

2.5 Infrastruktur
2.5.1 IT drift
Sandnes kommune har i dag flere datasenter fordelt på ulike lokasjoner med fysiske og
virtuelle komponenter.
Forsand kommune har noen fysiske komponenter på lokasjoner i Forsand, samt hos
Stavanger kommune som i dag har driftsansvaret.
Kommunene har store informasjonsmengder lagret på servere/fagsystemer. Valg av
fagsystem som blir videreført i ny kommune vil legge føringer for hvordan denne
informasjonen må håndteres videre.
Avklaringer:


Migrering av Forsand sine servere/fagsystemer fra Stavanger kommune til Nye
Sandnes?



Migrering av aktive og historiske data inn i fagsystem som blir videreført i den nye
kommunen.



Involvering av leverandører og fagsystem eiere for å etterkomme eksisterende
lovverk.



Skal PC-ene som brukes i Forsand kommune settes opp på ny for å fungere i Sandnes
kommune sitt nettverk/domene?



Forsand kommune har i dag en fysisk server igjen som brukes til SMS-varsling for
drfitsovervåking av kommunaltekniske anlegg.
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Vil det måtte gjennomføres en anskaffelse for å kunne ta høyde for all data fra
Forsand kommune?

2.5.2 Betalingsterminaler
Dette ses på i forbindelse med overordnet infrastruktur.

2.5.3 Calling anlegg
Dette ses på i forbindelse med overordnet infrastruktur.

2.5.4 Byggtekniske systemer
Dette ses på i forbindelse med overordnet infrastruktur.

2.5.5 Multifunksjonsmaskiner
Dette ses på i forbindelse med overordnet infrastruktur. Forsand har opsjon på å tiltre ny
avtale som Sandnes har tiltrådt. Inntil videre fortsetter Forsand på eksisterende avtale.

2.5.6 Alarmtelefoner
Dette ses på i forbindelse med overordnet infrastruktur.

2.5.7 Telefonsystem
Man vil påse at det dannes en felles telefoniløsning når den nye kommunen starter.
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3 Veien videre
3.1 Oppsummering
Det viktigste arbeidet fremover er å konkludere hva som er ønsket løsning i 2020 for hvert
bruksområde innenfor hvert virksomhetsområde. For å starte på denne prosessen har
arbeidsgruppen kommet med anbefalinger av hvilke fagsystemer som bør tas i bruk i den
nye kommunen.
Det ligger et betydelig potensial i å redusere kostnader ved å lykkes med dette arbeidet. I
beste fall har man et felles fagsystem på hvert bruksområde i 2020. Dette vil gi lavere
kostnader i den nye kommunen enn summen av kostandene i de to kommunene i dag. I
motsatt fall vil man ha to sett med parallelle systemer som brukes samtidig. I tillegg til at
man risikerer å betale for to systemer i stedet for et, så vil det bli praktiske utfordringer ved
at forskjellige deler av den nye kommunen har ulike systemer.
I tillegg er det viktig å få en oversikt og lage en plan for å integrere Forsand kommunes
nettverk og infrastruktur inn til Sandnes kommune.


Arbeidsgruppen har i de fleste tilfeller anbefalt å videreføre fagsystemet som
Sandnes kommunene bruker i dag, på de bruksområdene kommunene i dag bruker
ulike system. Denne anbefalingen er tatt med hensyn til en helhetlig samlet
vurdering, ressursbruk, opplæringsbehov og økonomi.



I noen tilfeller har ikke arbeidsgruppen forutsetning for å komme med en konkret
anbefaling, hvor vi ser at virksomhetene må involveres i beslutningsprosessen.
Omfanget av disse beslutningsprosessene kan forsinke prosjektet.



Kartleggingen har vist at det er en krevende og stor jobb å integrere Forsand
kommune i Sandnes kommune sine nettverk og infrastruktur. Frem til 2020 må
ressurser hos IT jobbe sammen med systemeiere, virksomheter, leverandører og
Stavanger kommune IT (som drifter Forsand kommune i dag) for å sikre en god
overgang både med tanke på datamigrering og brukertilganger.
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Trådløse nettverk blir tilbudt ulikt i dag for de to kommunen. Forsand og Sandnes
kommune utreder dette i samarbeid og fremmer sak som skal vedtas politisk. Vi
foreslår at en utvidet arbeidsgruppe digitalisering og IT jobber videre med dette.

3.2 Ressursbruk
Basert på avklaringene må det lages en god prosjektplan for når og hvordan Forsand
kommune skal integreres med Sandnes kommune. Nettverk, infrastruktur og fagsystemer er
avhengig av hverandre og det er derfor viktig å lage en plan som gjør prosessen mest mulig
smidig.

Oppsummert er det både en krevende jobb og et stort stykke arbeid som skal gjøres, både
relatert til fagsystemer/bruksområder og generelt nettverk og infrastruktur.

Arbeidsgruppen har følgende estimater:


Alt arbeid i prosjektet skal utføres samtidig som både Sandnes kommune og Forsand
kommune har normal drift med de ressurser dette krever.



Prosjektet trenger 1 IT ressurs fra høsten 2018 (kartlegge server/lagringsbehov og
løsninger).



Fra februar 2019, ca. 3 IT ressurser fulltid. (bidra til utarbeidelse av prosjektplan,
koordinere og delta i gjennomførelse av IT relaterte aktiviteter i prosjektet).



Fra februar 2019, 1 person prosjektledelse.



I tillegg kommer behov for bistand med tilhørende kostnader fra eventuelle
leverandører, Stavanger kommune IT (som drifter Forsand kommune i dag) og selvsagt
systemeiere og virksomhetene.



Den enkelte virksomhet i begge kommuner, samt leverandører og Stavanger kommune
IT må involveres og sette av ressurser for å si noe om hvor/hvordan data enten skal
arkiveres, eksporteres/importeres og således tilgjengeliggjøres etter sammenslåing.



Vi anbefaler at det allokeres noen dedikerte ressurser i prosjektet som håndterer
opplæringsbehov.

For å lykkes er det viktig at leverandører involveres så tidlig som mulig i planen.
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3.3 Opplæring
Erfaringen fra andre kommunesammenslåinger har vært at behovet for opplæring og
informasjon er undervurdert. Det var vanskelig å ivareta behovet for opplæring og
informasjon på så mange områder samtidig.
Også i de tilfellene hvor man valgte å videreføre eksisterende systemer i en eller flere av
kommunene var det behov for opplæring.
Kartleggingen utført av arbeidsgruppen har ikke vurdert eller gjort tiltak rundt
opplæringsbehov. Vi anbefaler at det allokeres noen dedikerte ressurser i prosjektet som
håndterer dette.

3.4 Anbefalinger av felles fagsystem
På bakgrunn av kartleggingen som er foretatt av fagsystemene i Forsand og Sandnes
kommune vil vi her komme med anbefalinger av hvilke fagsystemer som bør brukes i den
nye kommunen. Vi har delt inn resultatene fra kartleggingen i tre deler:
1. Ingen endring: For de bruksområdene der kun en av kommunene har et fagsystem i
dag vil framtidig løsning være som dagens situasjon.

2. Mulig endring i arbeidsprosesser: For de bruksområder der kommunene i dag
benytter samme fagsystem vil dette fagsystemet benyttes i den nye kommune. Vi
anbefaler at virksomhetene i de to kommunene sammen finner felles
arbeidsprosesser og blir enige om hvordan fagsystemet skal brukes i den nye
kommunen.

3. Bytte av fagsystem: For de bruksområdene der kommunene i dag benytter ulike
fagsystemer må det avklares hva som skal være felles system i 2020. Avgjørelse om
valg av system bør likevel ikke fattes av fagområdene alene – men i samspill med og i
forståelse med arbeidsgruppe IT for å sikre god ressursbruk og integrasjon mellom
ulike fagsystem.
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Nedenfor lister vi opp de områdene som trenger en avklaring.
Økonomi

Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Spesialutviklet
programvare for stat
og kommune i Norge.

PROCASSO

Kredinor/Lindorff

Vi anbefaler PROCASSO som er et
eget fagsystem i motsetning til
Kredinor/Lindorff som er en kjøpt
tjeneste.

Mercell (KGV og
KAV)

Vi anbefaler at EU Supply blir
fagsystemet for den nye
kommunen.

Konkurransegjennomf EU Supply
øringsverktøy og
(KGV og KAV)
kontraktsadministrasj
onsverktøy

Kultur og byutvikling
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Fagsystem for
Geodata.

NORKART
(GisLine)

NOIS

Vi anbefaler NORKART basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Kart, landmåling,
arealplan, matrikkel
og innsyn/webkart

Planlagt
oppgradering
til skyløsning
NOIS

Vi anbefaler å fortsette med
ArcGis i ny kommune av hensyn
til etablerte arbeidsprosesser.

Geografiske
ArcGis
analyser, 3D og
temakart-produksjon
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Avtale må
reforhandles
ved årsskiftet
Analyser og
databearbeiding

FME

Ulike NOISmoduler

Vi anbefaler å fortsette med FME
i ny kommune av hensyn til
etablerte arbeidsprosesser

Situasjonskart

NORKART

NORKART

(SMARTkommuneprosjekt)

(SMARTkommuneprosjekt)

Begge kommuner er med i
SMART-prosjektet som har kjøpt
automatisk situasjonskartløsning.
Forsand har ikke tatt denne i bruk
på grunn av manglende
integrasjon med andre kartbaser.
Vi anbefaler at ny kommune
fortsetter med denne løsningen.
Begge kommuner er med i
SMART-kommune som er
prosjekteier. Ingen endring er
nødvendig.

Meglerpakker

AMBITA
(Infoland)

AMBITA

NORKART
PROCONET

Sandnes har skrevet avtale med
alle tre aktuelle nasjonale
leverandører. Dette av
konkurransehensyn. Vi anbefaler
å fortsette med dette i ny
kommunen

Digitalt kartsalg

AMBITA
(infoland)

AMBITA (infoland) Vi anbefaler å fortsette med salg
via AMBITA. Forsand har ikke
automastisert løsning.

Kulturminneregister

ArcGis

Askeladden

Egenutviklet
løsning.
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Askeladden er et nasjonalt
register som begge kommuner
har tilgang til. Sandnes' løsning er
utviklet mhp. kommunal
forvaltning og lokale forhold.

Avklaringer om organisering i ny
kommune behøves.
Programmet er en
del av sak og akriv
(Public360) for
byggesaksbehandling

Byggesak,
byggsak. Er i
gang med å ta i
bruk ebyggesak
som
arbeidsflate.
Arkiveres
tilbake til Public
360.

Websak
byggesaksmodul,
ACOS (ikke tatt i
bruk)

Byggesak har eget
utviklet program
som lager
fakturaunderlaget
som overføres til
regnskap for
utsending

Byggesaksgebyr Visma faktura

Dersom anbefalingen over blir
stående (at kommunene skal ta i
bruk ebyggesak) anser vi at
dagens løsninger blir erstattet av
gebyrmodul integrert i
ebyggesak.

Vi bruker ikke
byggsøk selv men
sikrer at vi har
saksbehandler
løsning som kan ta i
mot elektroniske
søknader fra alle
søknadersom følger
KS sin kravspek.

Byggsøk

Byggsøk - full
utnytting av
systemet krever
oppgradering av
Acos Websak til
Fokus med
eiendoms-modul

Dersom anbefalingen over blir
stående (at kommunene skal ta i
bruk ebyggesak) anser vi at
dagens løsninger blir ivaretatt av
ebyggesak.

System for historiske
byggesaker

Weblager.no

ACOS websak,
historisk arkiv

Historiske byggesaker i Forsand
etter digitalisering ligger i
sak/arkiv (etter 2006) - tidligere
byggesaker ligger i byggesaksarkiv
som nå vil bli skannet i
digitaliseringsprosjektet på
plan/byggesak i samarbeid med
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Vi anbefaler at ebyggesak blir
brukt i den nye kommunen.


Henger sammen med
anbefalingen om å bruke
Public 360 som sak og
arkivsystem for den nye
kommunen.

dokumentsenteret Sandnes
kommune

Levekår
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Administrasjonsver
ktøy for digitale
trygghetsalarmer

Pro Alert

Vakt og alarm,
web-basert (mobil
løsning)

Vi anbefaler Pro Alert basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Saksbehandling,
økonomisk
beregning journal
og postsystem for
NAV

Socio - Tieto

Acos

Vi anbefaler at Socio blir brukt i
den nye kommunen basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Organisasjon
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Program for
kvalitet- og
avvikshåndtering

Compilo kvalitet
og avvikssystem

Kommuneforlaget
Avvik

Vi anbefaler at systemeierne
kommer med innspill her.
Avgjørelse om valg av system bør
likevel ikke fattes av fagområdene
alene – men i samspill med og i
forståelse med arbeidsgruppe IT
for å sikre god ressursbruk og
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integrasjon mellom ulike
fagsystem.

Sak og
arkivsystem

Public360, Tieto

Websak, ACOS

Vi anbefaler at Public360 blir sak
og arkivsystemet for den nye
kommunen.



System for
generering av
møte- og
utvalgsdokument
er

Public 360 Møte
og utvalg

Løsning for
publisering av
møte
dokumenter til
folkevalgte til
iPad nettbrett.

360 eMeetings

System for
publisering av
møte- og
utvalgsdokument
er på internett

OpenGov
Meetings

Mindre brukergruppe å lære
opp i nytt system
Online Public 360 er allerede
tatt i bruk i fellesnemda

Acos WebSak Møte Vi anbefaler at Public 360 Møte
og utvalg blir brukt i den nye
kommunen.


Henger sammen med
anbefalingen om å bruke
Public 360 som sak og
arkivsystem for den nye
kommunen.

Acos WebSak Møte Vi anbefaler at 360 eMeetings blir
- GoodReader/
brukt i den nye kommunen.


Acos Websak
portal og innsyn
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Henger sammen med
anbefalingen om å bruke
Public 360 som sak og
arkivsystem for den nye
kommunen.

Vi anbefaler OpenGov Meetings
da dette henger sammen med
anbefalingen om å bruke Public
360 som sak og arkivsystem for
den nye kommunen.

Sentralbordløsnin
g

Trio Enterprise
Client
(Servicekontoret)

Mitel

Nye Sandnes kommune må lande
på telefoni strategi før endelig
valg av
sentralbord/telefoniløsninger
velges. Arbeidsgruppen anbefaler
en skyløsning.

Sentralbordløsnin
g for sentralbord
og servicekontor

Trio Manager
(Sentralbord)

Mitel

Nye Sandnes kommune må lande
på telefoni strategi før endelig
valg av
sentralbord/telefoniløsninger
velges. Arbeidsgruppen anbefaler
en skyløsning.

Webbasert
tjeneste for å
generere
kontrakt ved
ansettelser

Kontraktsgenereri
ngsmodul
http://kontrakts
modul/

System for turnus
og
bemanningsplale
gging

Gatturnus i fra
Gattsoft (som er
kjøpt opp av
Visma)

Vi anbefaler at
kontraktsgenereringsmodulen blir
faset ut fordi dette er basert på
gammel teknologi. Vi anbefaler at
man ser på prosessen i Public 360
og innføring av e-signatur.
Visma notus

Vi anbefaler at systemeierne ser
helhetlig på






Ressursbruk
Økonomi
Samle data i et system og ikke
ha data spredd i flere system
Effektivisering
Fremtidig
digitalisering/integrasjon
kompliseres når man har flere
systemer

Arbeidsgruppen anbefaler at det
ses på et helhetlig HRM system
med gode integrasjoner mellom
aktuelle systemer. Dette kan ses
på etter
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kommunesammenslåingen med
hensyn til økonomi og
ressursbruk.
Webbasert
tjeneste for
rekruttering

Webcruiter

Visma HRM

Vi anbefaler at systemeierne ser
helhetlig på






Ressursbruk
Økonomi
Samle data i et system og ikke
ha data spredd i flere system
Effektivisering
Fremtidig
digitalisering/integrasjon
kompliseres når man har flere
systemer

Arbeidsgruppen anbefaler at det
ses på et helhetlig HRM system
med gode integrasjoner mellom
aktuelle systemer. Dette kan ses
på etter
kommunesammenslåingen med
hensyn til økonomi og
ressursbruk.
Webbasert
tjeneste for
kompetansekartl
egging og
medarbeideroppf
ølging (ASP)

Kompis/Dossier

Visma HRM

Vi anbefaler at systemeierne ser
helhetlig på
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Ressursbruk
Økonomi
Samle data i et system og ikke
ha data spredd i flere system
Effektivisering
Fremtidig
digitalisering/integrasjon
kompliseres når man har flere
systemer

Arbeidsgruppen anbefaler at det
ses på et helhetlig HRM system
med gode integrasjoner mellom
aktuelle systemer. Dette kan ses
på etter
kommunesammenslåingen med
hensyn til økonomi og
ressursbruk.
Skytjeneste for
publisering av
offentlig journal
(postliste)

Public 360 Online
(Offentlig journal
Azure løsning)

Ekommune/Innsyn
fra Acos

Ved valg av Public 360 vil Public
360 Online videreføres.

Rutine for
Public 360 Noark
eksport av data til 5 Export
IKA Interkommunalt
arkiv

Ved valg av Public 360 vil Public
360 Noark 5 Export videreføres.

Ekspedering av
saker i Public 360
og konvertering
av filer til PDF

Public 360
ekspedering /
PDF konvertering

Ved valg av Public 360 vil Public
360 ekspedering/PDF
konvertering videreføres.

Public 360 på
mobile enheter -

Public 360 - Eworker

Ved valg av Public 360 vil Public
360 – E - worker videreføres.

Brukes til utskrift Public 360 - File
av strekkoder og Importer
import til 360 ifm.
skanning

Ved valg av Public 360 vil Public
360 – File Importer videreføres.

Henter ut rapport
til publisering på
offentlig journal i
skyen

Ved valg av Public 360 vil Public
360 Journal videreføres.

Public 360 Public Journal
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Serverkonvertor
og konvertering
på skannerPcene. Overtok
etter Neevia i
2014

PixEdit (PDFkonvertor)

PixEdit (PDFkonvertor)

Integrasjonsplattf
orm.

TEIS

Under implementering i Sandnes
kommune og det anbefales at
dette blir den felles
integrasjonsplattformen til den
nye kommunen.

Importerer fra
WebCruiter,
Byggsøk og
elektroniske
skjemaer til
Public 360

Public 360 Importsenter

Ved valg av Public 360 vil Public
360 Importsenter videreføres.

Import av
dokumenter fra
Sats skole

Public 360 - Rett i
mappaintegrasjon

Ved valg av Public 360 vil Public
360 – Rett i mappa-integrasjon
videreføres.

Frittstående
Documaster Dots
arkivkjerne på
sikker sone. Skal
brukes til
fullelektronifiseri
ng av Familia og
Profil, samt
innsynsløsning for
Doculive-basen
1985-2001 og
WinMed2

Ved valg av Public 360 vil PixEdit
videreføres.

Under implementering i Sandnes
kommune og det anbefales at
dette blir en felles løsning i den
nye kommunen.
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SvarUt fra Public
360 i drift.
SvarInn er bestilt,
men ikke satt
opp.

Public 360 - Svar
Ut/Svar Inn

Svar inn

Ved valg av Public 360 vil Public
360 – Svar Ut/Svar Inn
videreføres.

Elektronisk
signering av
dokumenter for
eksterne.

Public 360 eSignering

Acos websak –
elektronisk
signatur

Ved valg av Public 360 vil Public
360 eSignering videreføres.

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Oppvekst skole
Bruksområde
Program for
administrering av
elever og lærere
og
karaktersetting,
eFeide, itslearning.

Nytt felles oppvekstadministrativt
system skal anskaffes.
Underliggende tjenester blir
inkludert.
Fagstab oppvekst skole og fagstab
oppvekst barn og unge håndterer
videre prosess.

Webbasert
tjeneste for
integrasjon mot
ITs learning,
skytjenester mm.

eFeide og eTid

eFeide

Dette må avklares med Sandnes
skolen og Forsand skolen.

Webbasert
læringsplattform
for undervisning,
arena for
kommunikasjon
og samarbeid

Its learning

Its learning

Sandnes: Fases ut til sommeren
2018 og erstattes med Google for
education, Forsand: samme
løsning fra skolestart 2018 i
samarbeid med Sandnes,
https://edu.google.com/intl/no/.
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Dette må avklares med Sandnes
skolen og Forsand skolen.
Timeplan,
planlegging,
database

SATS Novaschem

Autoplan

Ivaretas med ny felles anskaffelse
for oppvekstadministrativt system

Skoleadministrati
vtsystem, elever
lærere

Sats skole

WIS skole

Ivaretas med ny felles anskaffelse
for oppvekstadministrativt system

Oppvekst barn og unge
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

PPT bruker et
system for
kartlegging av
lese- og
skrivevansker

LOGOS

Ryfylke PPT leverer
tjenesten til
Forsand

Vi anbefaler at LOGOS blir
videreført i den nye kommunen.
Forsand kjøper denne tjenesten i
dag så det vil være naturlig at
denne avsluttes.

Journalsystem

PPI

Forsand kjøper inn
denne tjenesten i
dag.

Systemet avvikles fra nyttår2019.
Det jobbes med å se på
alternative løsninger.

Oppvekstadminis
trativt system

Nytt felles oppvekstadministrativt
system skal anskaffes.
Underliggende tjenester blir
inkludert. Fagstab oppvekst skole
og fagstab oppvekst barn og unge
håndterer videre prosess.

Program for
Vaktdata (Er en
Acos barnevern
barnevernsvakten prosess på
- brukes av
overgang til nytt
fagprogram levert
av Visma, Visma

Vi anbefaler at Forsand kommune
integreres i nytt system til
Sandnes kommune. Forsand
bruker Acos barnevern i dag.
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barnevern fra
politikammeret

Flyt barnevern.
Dagens program
brukes også fra
barneverntjenest
en sine lokaler)

Saksbehandlerløs Visma Familia
ning for
barnevernsaker,
samt egen
database fra 2016
for registering av
barn/post og
arbeidet som
gjøres i
Familieteam,
psykisk
helseteam og
forebyggende.
(DVS vi har 3
databaser i
Familie
(barnevern,
ressurssenter og
kursdatabase)

Acos barnevern

Vi anbefaler at Forsand kommune
integreres i systemet til Sandnes
kommune, Visma Familia, da
brukermassene er betydelig
større i Sandnes kommune.

Teknisk
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Webbasert
tjeneste.
Kirkegårdsadmini
strasjon inkl.
modul for
folkeregister.

Ecclesia

Agrando

Vi anbefaler at Forsand kommune
integreres i systemet til Sandnes
kommune, Ecclesia, da
brukermassene er betydelig
større i Sandnes kommune.
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Kartpresentasjon

Arc GIS

Win map pro

Vi anbefaler Arc GIS basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Koordinatberegni
nger, kartvisning

Gisline Kart

Win map pro

Vi anbefaler Gisline Kart basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Gps-klipping og
Call Report
annet vedlikehold
på vei

Vi anbefaler Cell Report basert på
totalvurdering av ressursbruk og
omfang.

Timeregistrering

TimeLog

Vi anbefaler Forsand kommune
integreres i løsningen til Sandnes
kommune, TimeLog.

Program for å
utarbeide
anbudsbeskrivels
e

Focus Anbud
2009/2013

Mercell KGV/KAV ikke tatt i bruk

Vi anbefaler at Forsand kommune
integreres i løsningen til Sandnes
kommune.

Fagsystem for
forvaltning og
dokumentasjon
av vann- og
avløpsnettet

Gemini VA

NOIS (Winmap VA)

Vi anbefaler at Gemini VA
videreføres basert på
anbefalingen om å videreføre
NORKART.

Accessdatabase
for Planer,
tegninger og foto
(ikke digitale)

Platfot

Win map pro

Vi anbefaler at Platfot videreføres
basert på anbefalingen om å
videreføre NORKART.

Gravetillatelser.
Gravetillatelser
blir utfylt av
Entreprenører og
sendt inn til
behandling. Blir

DigWeb

Elektronisk søknad Vi anbefaler at den nye
behandles i websak kommunen bruker DigWeb basert
på totalvurdering av ressursbruk
og omfang.

28

behandlet av
kommunen og
sendt tilbake til
entreprenør med
e-post.
System for
Citect
byggeautomasjon
og industriell IT
Timefangstsyste
m som benyttes
av bydrift og VA
drift.

Citect

Forsand: brukes bl. a. for
overvåkning av vannverk

ProjectManagem
ent

Visma Notus

Forsand: ikke tatt i bruk fullt ut

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Custompublish

Vi anbefaler at den nye
kommunen bruker Sandnes sin
publiseringsløsning, Episerver.

Stab
Bruksområde

Publiseringsløsnin Episerver
g for å
administrere
innhold på
nettsider

Kommunale foretak
Bruksområde

Sandnes

Forsand

Anbefaling

Adgangskontroll
system for
rådhuset

Adgangskontroll
(Stanley) (SMS)
låser lås rådhuset

Titan, Mellon

Vi anbefaler at dagens system, i
begge kommunene, videreføres,
men at man gjør en ny vurdering
ved behov.
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Nøkkelkortsyste Mantracking
m i Hoveveien
nøkkelkortsyste
30, HS-bygget
og Langgaten 54

Kommunehus: Titan
(Mifare)
Skole:
Forsandheimen:
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Vi anbefaler at dagens system, i
begge kommunene, videreføres,
men at man gjør en ny vurdering
ved behov.

