Årsmelding for NORIKT

Noen nøkkeltall:
NORIKT har 11 ansatte og tre lærlinger fordelt slik:
Kommune

Nordreisa

Ansatte
Lærling
Prosjektleder
Leder

Skjervøy

2
2

Kåfjord

2

Storfjord

2
1

Kvænangen

1

2

1
1

Nøkkeltall regnskap 2021:
Kommune
Fakturert
kommuner

Nordreisa
kr 3 077 124,16

Skjervøy
kr 2 068 209,23

Kåfjord
kr 1 698 701,15

Storfjord
kr 1 611 432,68

Kvænangen
kr 1 464 648,08

Tallene viser kun deler av fellestjenestene som er etablert i datasenteret. Mange
lisenskostnader faktureres direkte til kommunene fra leverandør. I tillegg kommer alle
kostnader som kommunene har selv i egne serverløsninger lokalt.
Fokusområder i 2021
NORIKT har fokusert på å definere standarder og målsetninger for å konkretisere målbildet
mer. Det går i kort ut på å etablere en tjenestekatalog etter hvert som vi får på plass felles
løsninger. Etablere felles innkjøp av IKT utstyr og tjenester slik at det kan tilpasses NORIKT
sin driftsmodell og er i tråd med målsetning om felles løsninger. Her har vi etablert en
webshop som kun viser godkjent IKT utstyr. Og bygge IKT laget for å etablere felles
driftsmodell for felles løsninger.
NORIKT har i 2021 engasjert Atea som konsulent for utarbeide en sikkerhetsrapport for å
identifisere fokusområder innenfor IKT sikkerhet.
Undertegnede overtok som leder i NORIKT fra og med 1. juli 2021.
Det ble utlyst en stilling som prosjektleder med bakgrunn i tildelte skjønnsmidler og frigjort
stillingshjemmel i juli 2021. Denne ble besatt fra og med januar 2022. Fokus er å bygge felles

IKT-plattform og forsterke strategisk digital kompetanse i NORIKT og i kommunenes
ledergrupper.
Utfordringer framover
Siden 2021 har det vært en stor utfordring å få tak i IKT materiell. Spesielt utstyr til
arbeidsplass kan ta flere måneder å få levert. Dette har gjort det vanskelig å få anskaffet likt
utstyr i alle kommunene.
Forsiktige anslag viser at det er for lavt tempo i fornying av IKT utstyr som PC, server og
nettverksutstyr. Noe utstyr i produksjon er 8 år gammelt og besitter ikke de tekniske
spesifikasjonene som kreves for å lage moderne og felles løsninger. Her må man se på
alternativer for å komme opp på nivå innen rimelig tid. Alle serverroller blir kolokalisert i
etablert datasenter forhåpentligvis i løpet av 2023 og vil således bli fornyet i den
sammenhengen. Fornying av PC utstyr og nettverk skal bestemmes av den enkelte kommune
og her ser vi noen utfordringer mtp manglende teknologi relatert til IT sikkerhet.
Det tar tid å etablere en tjenesteorientert organisasjon. Mye av utfordringen ligger i at vi
drifter alle kommunenes egne løsninger, og det må vi gjøre helt til noe felles er etablert.
Samtidig identifiseres det arbeidsoppgaver som NORIKT gjør som for alle praktiske formål
kan gjøres mye raskere av brukere kommunene selv. Det tar tid å etablere ny praksis for
dette hvor bruker må bli mer selvstendig.
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