
Tenesteleveringsavtalen SySIKT 

Tenesteleveringsavtalen er delt opp i seks delar : 

1. Planlegging, prosjektering og rådgjeving omhandlar samarbeidet mellom 

kommunen/kommunane og SySIKT med omsyn til dette. 

2. Innkjøp, avtalar, lisenshandtering omhandlar SySIKT og 

kommunen/kommunane sine roller og ansvarsområde med omsyn til den 

merkantile delen av arbeidet med IKT i kommunane. 

3. Teknisk drift av serverar og nettverk omhandlar korleis SySIKT byggjar opp og 

vedlikehald eit datanettverk som er tilpassa dei oppgåver 

kommunen/kommunane skal løyse ved hjelp av IKT, i tråd meg gjeldande lovar og 

forskrifter. 

4. Teknisk drift av utstyr i nettverket omhandlar SySIKT og 

kommunen/kommunane sine roller og ansvarsområde med omsyn til å nytte 

utstyr som til ei kvar tid stettar dei tekniske krava som IKT-nettverket stiller. 

5. Brukaradministrasjon skildrar SySIKT og kommunen/kommunane sitt ansvar 

får å halde oppe ein tryggleiksstandard som tilfredsstiller alle lovkrav gjennom å 

regulere den einskilde brukar sitt tilgjenge til informasjonen i IKT-systema. 

6. Brukarstøtte omhandlar SySIKT sitt arbeid med å gi den einskilde naudsynt hjelp 

til å få utført sine IKT-relaterte oppgåver. 

 

Endringar i lovar og forskrifter kan gjere det naudsynt å oppdatere teksten i avtalen. Så 

langt dette er mogleg bør dette gjerast ved å endre innhaldet i avtalevedlegg og fram gå i 

eit samla oversyn over vedlegg til avtalene. 

 

 

1. Planlegging, prosjektering og rådgjeving  

SySIKT bistår kommunen/kommunane med rådgjeving m.a. til  nettverks løysingar i 

nybygg og renovering av bygg. Dette kan være i anbod samanheng eller direkte kontakt 

med installatør.  

SySIKT kan ta på seg planlegging og prosjektering av nettverksløysingar som kan være 

kravspesifikasjon til anbod. 

SySIKT gjer planlegging og utvikling av fellesløysing datasenter og legg til rette for nye 

løysingar som er vedteke av IKT-styre. Mykje av dette blir gjort i lag med IKT-

koordinatorane. 

 

 

 

 



2. Innkjøp, avtalar, lisenshandtering 

Innkjøp 
SySIKT skal koordinere og ha innkjøpsansvar knytt til alt IKT-utstyr som kommunane 

nyttar, alle datasenter system, PC, skrivar, multifunksjonsmaskiner, nettbrett, mobilt., IP 

telefoni (Skype/Teams), aksesspunkt (trådlausnett) og Nettverk ( switchar og 

brannmurar). 

Avtalar 
SySIKT forvaltar innkjøpsavtalar knytt til IKT teknisk utstyr og reforhandlar desse ved 

behov. Dette vært gjort i lag med IKT-koordinatorane som skal sikre at rette modellar 

vært valt. 

Lisensadministrasjon 
SySIKT har felles lisensadministrasjon for Datasenteret, under dette kartlegging av 

behov for lisensar ved utviding og reforhandling av avtalane. Kommunane nytta 

lisensavtala for lokale klientar(operativsystem, cal-lisensar og 

kontorstøttesystem/office og antivirussystem) og er sjølv ansvarleg for å melde inn 

behovet til SySIKT. Felles lisensar for fagprogram vært koordinert av faggruppene og 

IKT-koordinatorane. Systemeigarskape er knytt til kommunen. 

 

3. Teknisk drift av serverar og nettverk 

SySIKT har driftsansvar for nettverksinfrastruktur og server parken både i Datasenteret, 

backup-senteret og lokalt i kommunane. Tilgang til systema er strengt regulert og kunn 

gitt til drifts-personell som tenestemessigt har behov.  

 

4. Teknisk drift av utstyr i nettverket 

Teneste/utstyr som SYSIKT leverar til kommunane og set opp lokalt. 

Lokalt i kommune: 

Utstyr Beskribelse Ansvar 
PC Val av modellar. Standardisere 

på færrast modellar kjøp 
gjennom SySIKT utstyrsavtale. 

IKT-koordinatorane i lag 
med SySIKT 

Klar gjere og installere PC etter 
gitte image. 

SySIKT  

Registrere PC type og merke 
maskin. Plassering i kommune. 

SySIKT 

Nettbrett Val av modellar. Standardisere 
på færrast modellar kjøp 
gjennom SySIKT avtale. 

IKT-koordinatorane i lag 
med SySIKT 

Mobiltelefon Via sentral innkjøpsavtale IKT-koordinatorane 
Mac  Kulturskulane i enkelte 

kommunar har kjøpt inn Mac og 
IKT-koordinatorane 



administrerer desse sjølv. Kjøp 
går gjennom SySIKT 
utstyrsavtale. 

Nettverksutstyr Kabelbasert nettverksutstyr: 
val, installering og endring. 
Utstyr må fylgje standard, 
sikrast og overvakast. 
Dokumentasjon + 
byggteikningar. 

SySIKT 

Trådlaust nettverksutstyr: val, 
installering og endring. Utstyr 
må fylgje standard, sikrast og 
overvakast. 
Dokumentasjon + 
byggteikningar. 

SySIKT 

 
 

 

Skrivar/skannar Val av modellar. Standardisere 
på færrast modellar kjøp 
gjennom SySIKT avtale. 
 

IKT-koordinatorane i lag 
med SySIKT 

Follow-me type print. 
Installasjon av løysing. 

SySIKT 

Multifunksjons-
maskiner 

Kopi type maskiner i kommunal 
avtale. 
SySIKT legg til rette nødvendig 
print drivere.  

IKT-koordinator 

Eksterne sky 
løysingar ( m.a. 
M365 ) 

SySIKT handterer brukar 
handtering etter att det er 
komme inn frå kommunens 
HRM system og synkroniserer 
lokal brukarkatalog (AD) med 
Microsoft (azure AD). 
Handterer og administrerer 
også felles tenant for alle i 
samarbeidet. 
 

SySIKT 

Sikkerheitsløysingar: 
 

SySIKT har ei eiga sikkerheit 
organisering som arbeider med 
sikkerheit på overordna nivå. 
(rutinar, risikovurdering, GDPR, 
ISO27001/2). Sikkerheit er ein 
integrert del av alle løysinga 
som blir levert av SySIKT 
 

Styret / SySIKT   

 

 



5. Brukaradministrasjon 

Alle brukarar vært innmeldt via Kommunens HRM system. Dette sikrar at rett brukar får 

tilgang og blir meldt ut når vedkommande sluttar. Tilgang for pålogging nettverk og 

applikasjonar er såleis automatisert og einingsleiar kan vidare gi tilgangar via brukar 

administrasjons applikasjon for kva rettigheit kvar tilsett skal ha i eininga. 

 

6. Brukarstøtte 

SySIKT har eige helpdesksystem som brukarene/kommunen skal melde inn sine saker 

på.  Dette fungerer som SySIKT’s saks-system system og logger alle saker som SySIKT 

arbeider med.  Systemet når ein via eige webgrensesnitt, e-post eller ein kan ringe inn. 

Hovud telefon nr til Helpdesk fungerer også som sentralbord for SySIKT. Alle brukarar 

kan til ein kvar tid sjå status på sine saker. 

NB. Brukarstøtte til fagprogramma er koordinert av faggruppene som og har ansvaret 

for 1. linje brukarstøtte på fagsystema. 

 

 

 


